
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقاليم المناخية

 ثٌنٚجة٘ ثٌّٕجم١ز ثإلل١ٍُ ثٌّٕجمٝ ثٌٕذجس

ثالّضٛثةٝ ٕٚذٗ  ثٌّج٘ٛؽٕٝ -ثٌّطجٟ

 ثالّضٛثةٝ

 فجً ِّطٌ ٟٛثي ثٌؼجَ .

صٖذٗ ثالّضٛثةٝ ٌىٓ 

 ثٌْجفجٔج -ثلً وغجفز

ثٌّوثًٜ 

 )ثٌْٛهثٔٝ(

فجً ِّطٌ ١ٙفجً ؽجف 

 ٕضجًء .

فجً غ٠ٌَ ثٌّطٌ ١ٙفجً  ثٌّّّٛٝ ثٌْجفجٔج –ؽٍٛ ثٌٕٙو 

 ؽجف ٕضجًء .

فجً ؽجف ١ٙفجً هفب  ثٌذقٌ ثٌّض٠ّٛ ثالّضذِ –ث٠ٌَضْٛ 

 ِّطٌ ٕضجًء .

فجً ١ٙفجً ِؼضوي ٕضجًء ِّطٌ  ث١ٌٕٚٝ ثٌذٍٟٛ –ثٌٚفٚجف 

 ٟٛثي ثٌؼجَ صَهثه ١ٙفجً .

ثٌَثْ )غجدجس 

 ٔف١ٞز(

هثفب ١ٙفجً دجًه ٕضجًء  غٌح أًٚٚدج

ِّطٌ ٟٛثي ثٌؼجَ صَهثه 

 ٚم٠ٌفجً. ٕضجءً 

 –ثٌٕٚٛدٌ 

 ثٌٌٖد١ٓ

 ْٔٝ ثثًٌٍٛ

 )غجدجس ِن١ٌٟٚز(

ِؼضوي  ١ٙفجً دجًه ٕضجًء ِّطٌ 

 ٟٛثي ثٌؼجَ ٚمجٙز ١ٙفجً.

ٕو٠و ثٌذٌٚهر فٝ ٕضجء ٠ًٟٛ/ ل١ًٍ  ثل١ٍُ ثٌضٕوًث فٖجةٔ ثٌضٕوًث

 ثٌّطٌ فٝ ١ٙف ل١ٌٚ

صضٕٛع فْخ ثالًصفجع 

 ٚثٌّطٌ

طٝ ٕو٠و ثٌذٌٚهر ٚوغ١ٌثً ِج ٠غ ثإلل١ٍُ ثٌؾذٍٝ

 ثٌمُّ دجٌؾ١ٍو ٟٛثي ثٌؼجَ 

 : ثٌّطٌ ّمٟٛ ُِّٛ

 ثٌؼجَ ٟٛثي : ِّطٌ أًٚٚدج غٌح – ثًٌٍْٛٔٝ – ث١ٌٕٚٝ – ثالّضٛثةٝ -1

 ١ٙفجً  ِّطٌ :( ثٌْٛهثٔٝ) ثٌّوثًٜ – ثٌّّّٛٝ -2

 ٕضجءثً  ِّطٌ : ثٌّض٠ّٛ ثٌذقٌ -3

 :ثٌطذ١ز ثٌٌػج٠ز

 . ١ٌزثٌّٖج أ٠ٌِىج هٚي – ١ًّٚج – أًٚٚدج هٚي ِؼظُ◄ فجةمز -1

 . ثإلِجًثس – ثألًهْ – ٌِٚ◄ ٌِصفؼز -2

 أف٠ٌم١ج فٝ ٚإع١ٛد١ج ث١ٌٕؾٌ – آ١ّج فٝ ١ٔذجي◄ ِٕنفٞز -3

ثٌومً 

 ثاللضٚجهٜ

فٛق  ثٌٌّصفغ

 ثٌّض٠ّٛ

ثلً ِٓ 

 ثٌّض٠ّٛ

 ثٌّٕنفٜ

ثٌٕٚجػز  صؼضّو ػٍٝ

 ٚثٌنوِجس

ثٌض١ٕٚغ 

ثٌٕجِٝ 

ٚصؼوه 

ثألٖٔطز 

 ثٌضم١ٍو٠ز

ثٌض١ٕٚغ 

ٚثٌض١ّٕز 

ثاللضٚجه٠ز 

ٖطز ٚثألٔ

 ثألمٌٜ

 ثًٌَثػز

غٌح  ِغً

 -أًٚٚدج

 –أ٠ٌِىج.ٓ 

هٚي ثٌن١ٍؼ 

 ثٌؼٌدٝ

هٚي –صٌو١ج

ٌٕق أًٚٚدج 

 -ثٌّى١ْه –

ؽٕٛح 

 ثف٠ٌم١ج

ٌِٚ  –ث١ٌٚٓ 

 –ٚثٌّغٌح 

 –أٚوٌث١ٔج 

 –ثٌذٌث٠ًٍ 

 ٘ج٠ضٝ

دجوْضجْ 

- 

 ثٌىٛٔغٛ

 

 ثُ٘ ثأللْجَ أِجوٓ صٌوَ٘ج ث١ٌَّّثس ثٌْالٌز 

ثٌَٔؾ١ز  

10% 

ثٌوثوٕز  ثٌذٌٖر

ثألٔف  -

-ثٌؼ٠ٌٜ 

 ثٌٖؼٌ ثألؽؼو

 ثٌٖفجٖ ثٌغ١ٍظز

 إلّضٛثء أف٠ٌم١ج: لٌح ث

 %ِٓ ٍٔٛػ ثٌؼجٌُ.75

% ِٓ ّىجْ 70

 ثٌمجًر.

 -آ١ّج: ٌٕق ثٌٕٙو

أّضٌث١ٌج :  -أًٚٚدج

 -ثٌْىجْ ثأل١ٍْٙٛ

 ثأل٠ٌِىض١ٓ

ثٌَٔٛػ 

 –ثٌْٛهث١١ٔٓ 

 ثٌذجٔضٛ 

ث١ٍ١ٌْٕٛ 

 -ثٌقج١ِْٛ

 –ثأللَثَ 

ثألّضٌث١ٌْٛ 

 -ْ ثأل١ٍٙٛ

 ثٌّغ١ٌٛز 

40 % 

ثٌذٌٖر 

 ثٌٚفٌثء

ثٌؼ١ْٛ 

 ثٌّٕقٌفز

ثٌٖؼٌثألّٛه 

 ثٌّْضًٌّ

-ث١ٌجدجْ-آ١ّج: ث١ٌٚٓ

 -ِٕغ١ٌٛج-و٠ًٛج

ؽٕٛح ٌٕق  -١ّذ٠ٌ١ج

-وٕوث ٚأالّىج -ثٌمجًر

 أ٠ٌِىج ثٌؾٕٛد١ز

ثإلّى١ّٛ)ّٕجي 

 –وٕوث ٚأالّىج( 

ثٌٕٙٛه ثٌقٌّ 

 )ثأل٠ٌِىض١ٓ(

ؽّجػز 

ثٌضٕؾُٛ)فٝ 

 ١ّذ٠ٌج(

 ثٌمٛلج٠ٍز

 50 % 

ثٌذٌٖر 

ثٌذ١ٞجء 

 ثًٌٛه٠ز 

ثٌٖؼٌ 

 ثٌّضّٛػ 

 ثٌٖفجٖ ثٌٌف١ؼز

 -ثأل٠ٌِىض١ٓ –أًٚٚدج 

ّٕجي ثٌٚقٌثء ثٌىذٌٜ 

 –فٝ ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز 

 ثٌٕٙو ٚإ٠ٌثْ     

 ثٌذقٌ ثٌّض٠ّٛ 

ثٌّؾّٛػز 

ثألٌذ١ز )غٌح 

 ٠ّٚٚ أًٚٚدج(

ثٌّؾّٛػز 

ثًٌٕٛه٠ز 

 ثٌّٖج١ٌز

 صفٌْ دُ

 ؟ ٚدجأًٚ دمجًر ثٌطذ١ؼ١ز ثٌّٛثٔب وغٌر .1

 .ثٌم٠ٌذز ٚثٌؾًَ ثٌضؼج٠ًؼ وغٌر دْذخ.  ػ 

 ّٕجي/  ١ّذ٠ٌج ّٙٛي(/ٚث٠ٌٌٕٚؼ فٍٕٕوث)أًٚٚدج ّٕجي فٝ ثٌْىجْ ػوه لٍز .2

 . ثٌذٌٚهر ٕور دْذخ. ػ        أالّىج؟ ٚ وٕوث

 دجٌمجًر ثٌٙٞجح وغٌر دْذخ.  ػ أف٠ٌم١ج؟ لجًر ّطـ ثٌٙٞذٝ ثٌّظٌٙ ٠ْٛه .3

 ثٌذق١ٌثس ٚ ثٌٌٖق فٝ ٚإع١ٛد١ج ٌّٖجيث فٝ ثٌىذٌٜ ثٌٚقٌثء ٘ٞجح ِغً

 . ثٌؾٕٛح فٝ إف٠ٌم١ج ٚؽٕٛح ث٠ٌّٛ فٝ ثإلّضٛثة١ز

 ٚثفور؟ ّالٌز ِٓ دجٌىجًِ ٕؼخ صٛثؽو ثٔؼوثَ .4

 . ثٌطذ١ؼ١ز ثٌٚفجس ٚإمضالٟ ثٌْالالس إٔٚٙجً دْذخ. ػ

 ثٌؼجٌُ؟ ٌْىجْ ثإللضٚجه٠ز ثٌنٚجة٘ ثمضالف .5

 .ثٌْىجْ ٚهمً هٌٚز وً فٝ ثٌْىجْ دٙج ٠مَٛ ثٌضٝ ثألٖٔطز ٌضٕٛع. ػ

 أٚ.  ثأل٠ٌِى١ز ثٌّضقور دجٌٛال٠جس ثٌؼظّٝ ثٌذق١ٌثس ِٕطمز فٝ ثٌْىجْ صٌوَ .6

 ٚؽٛه -  ثٌٞنّز ثإللضٚجه٠ز ثٌّٛثًه دْذخ. ػ ؟( ثٌٌٖلٝ ثٌّٖجٌٝ ثٌْجفً)

 .٠ٛ١ًٔٛن ِغً ثٌىذٌٜ ثٌّوْ

 ؟ وذ١ٌ دٖىً أف٠ٌم١ج لجًر فٝ ثٌّٛث١ٌو ِؼوالس ثًصفجع .7

. ٚثٌٌػٝ ثٌذوثة١ز ثًٌَثػز ػٍٝ ثالػضّجه -ح.  ٚثٌفمٌ ثأل١ِز ٔضٖجًث-أ دْذخ. ػ

 ِٓ ػوه أوذٌ إٔؾجح ٚ ثٌّذىٌ ثٌَٚثػ ِغً ثٌٍْذ١ز ٚثٌضمج١ٌو ثٌؼجهثس ثٔضٖجً-ػ

 .ثألدٕجء
 ؟.ثالُّ دٙيث ثٌٕف١ٞز ثٌغجدجس ص١ّْز .8

 .ثٌذٌٚهر ٌٖور ثٌٖضجء فًٚ فٝ أًٚثلٙج صٕفٜ ألٔٙج. ػ

 

 ثٌّٚطٍقجسأُ٘ 

 .ؽ٠ٌَر ِٓ ؽَءثً  صىْٛ لو أٚ أوغٌ أٚ ؽ٠ٌَر ِٓ صضىْٛ هٌٚٗ ؽ٠ًَز: هٌٚز

 .ثٌطٛي ٚمطٟٛ ثٌؼٌٛ ٌوٚثةٌ دجٌْٕذز ثٌّىجْ ِٛلغ فٍىٝ: ِٛلغ

  ثألمٌٜ ٌألِجوٓ دجٌْٕذز ثٌّىجْ ِٛلغ ؽغٌثفٝ: ِٛلغ

  ًٚٚثفوٖ ثٌٌٕٙ هثمٍٙج ٠ؾٌٜ ثٌضٝ ثألًٛ ثٌٌٕٙ: ٛٛف

 ِٕجم١ز مٚجة٘ ٌٙج ثألًٛ ّطـ ػٍٝ ِقوهر ِٕجمٝ: ِٕطمز إل١ٍُ

  ٚثٌّطٌ ٚث٠ٌٌجؿ ثٌقٌثًر ف١ظ ِٓ ِؼ١ٕز

 .ثٌنجًؽ١ز ثٌؾ١ّْز ٙفجصٙج فٝ صضٖجدٗ د٠ٌٖز ِؾّٛػزد٠ٌٖز: ّالٌز

 ١خٚثٌضٌو ٚثٌض٠ٍٛغ ثٌّٕٛ ف١ظ ِٓ ثٌْىجْ هًثّز :ػٍُ زه٠ّٛؽٌثف١

 . ثٌْىجٔٝ

 .ثٌٛف١جس ِٚؼوالس ثٌّٛث١ٌو ِؼوالس د١ٓ ثٌفٌق ٔجصؼ ٟذ١ؼ١ز: ٠ٍجهر

 ٠ؼٍّْٛ ٚثٌي٠ٓ ػ١ٍٗ ٚثٌمجه٠ًٓ ثٌؼًّ ّٓ فٝ ثألفٌثه ػوه :  ثٌؼًّ لٛر

  .ػًّ ػٓ ٠ذقغْٛ أٚ فؼ١ٍجً 

 ٌٍوٌٚز ٍِىجً  ثًٌَثػ١ز ثألًٛ ؽؼً ثٌؼغّج١ْٔٛ ٟذمٗ ٔظجَ ثالٔضفجع : فك

 . ف١ٙج ثٌضٌٚف فك ٌٗ ١ٌِٚ دًَثػضٙج ثٌفالف١ٓ صى١ٍف ٠ٚضُ

 .ثٌّٛجةً دّنضٍف ثٌذاله ػٓ ٚهفؼٗ الفضاليٌ ثٌٖؼخ ًفٜ ِمجِٚز :

 .ثٌّقضً ثٌذٍو ػٓ ثالفضالي لٛثس ف١ً ؽالء :

 .دجٌمٛر ثٌغ١ٌ أًٛ ػٍٝ ثالّض١الء ثفضالي :

 ٔٛع دضقو٠و ػٍٝ ِقّو فٝ ِّغٍز ثٌقىِٛز ف١ٗ صمَٛ ٔظجَ ثالفضىجً: ٔظجَ

 ِٓ ٌٕثةٙج أعّجْ ٚصقو٠و صٕضؼ ثٌضٝ ثٌّٕٚٛػجس ٚٔٛع صًَع ثٌضٝ ثٌغالس

 .ثٌْٛق فٝ د١ؼٙج ٚأعّجْ ّٕضؾ١ٓثٌ

 . ثٌضٕف١ي ٚثؽخ ٍّطجٔٝ أٌِ فٌِجْ :

 ٚدّٛؽذٙج 1858َأغْطِ فٝ دجٕج ّؼ١و أٙوً٘ج ثٌْؼ١و٠ز : ثٌالةقز

 . ثًٌَثػ١ز ثألًٛ ص٠ًٛظ فك ٌٍفالؿ أٙذـ

 ٝو ثألؽجٔخ ٠ٌصىذٙج ثٌضٝ ثٌؾٌثةُ فٝ صٕظٌ ِقجوُ ل١ٍٕٚز: ِقجوُ

 .ث٠ٌٌّٚز ٚثٌقىِٛز ث١٠ٌٌّٚٓ

 ِٓ ثٌقو إٌٝ صٙوف إّّجػ١ً ثٌنو٠ٛ أٖٔأ٘ج ِقجوُ ضٍطز :ِن ِقجوُ

 . ١٠ٌِٚٓ ٚ أؽجٔخ ٚلٞجصٙج ثٌم١ٍٕٚز ثٌّقجوُ ِْجٚا

 د٠ٌطجٔٝ ٌِثلذ١ٓ ٠ٌٟك ػٓ ٌِٚ ِج١ٌز ػٍٝ ًلجدز فٌٛعٕجة١ز : ٌِثلذز

 . ٌٌٍّٚٚفجس ٚفٌْٔٝ ٌإلًثهثس

  دٌّثؤ فٌْٔج ثٔفٌثه ِمجدً دٌّٚ إٔؾٍضٌث ثٔفٌثه:ثٌٛهٜ ثالصفجق

 إ١ٌٙج هػج ثٌضٝ ػٌٖ ثألًدؼز ثٌّذجها ِٓ ِذوأ ث١ٌٌّٚ : م٠ٌٌص فك

 .ثألٌٚٝ ثٌؼج١ٌّز ثٌقٌح فٝ ٌْٚٓ ثأل٠ٌِىٝ ثٌٌة١ِ

 . ثٌذ٠ٌطجٔٝ ٌإلفضالي ثٌّطٍك ٌِٚ مٞٛع :ثٌذ٠ٌطج١ٔز ثٌقّج٠ز

 ثٌوٚي دؼٜ ٌٌػج٠ج ثٌؼغّج١ٔز ثٌوٌٚز ِٕقضٙج ص١ْٙالس : أؽٕذ١ز ثِض١جٍثس

 ٚثٌضؾجًر لجِزثإل ػٍٝ ٌُٙ صٖؾ١ؼجً  ثألًٚٚد١ز

موقع مذكرات جاهزة للطباعة 

https://www.mozkraonline.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ ؽ١ور ًٍثػ١ز دضٌدز ثٌؼظ١ُ ثألًٚٚدٝ ثًٌْٙ ٠ض١َّ .9

 .ًٌٍَثػز ٙجٌقز مٚذز ١ٕ١ٟز إًّجدجس ِٓ ٠ضىْٛ ألٔٗ. ػ

 ؟.٠ىض١ٓثألٌِ فٝ ثٌَٔٛػ ِٓ وذ١ٌ إٔضٖجًػوه .10

 ٌٍؼًّ ثٌٌل١ك صؾجًر ّٝٓ ثإلؽذجًر ثٌٙؾٌثس ػذٌ إ١ٌٙج إٔضمجٌُٙ دْذخ.ػ

 .ٕ٘جن ثألًٚٚد١ْٛ ألجِٙج ثٌضٝ ٚثٌضذغ ثٌْىٌ ٚلٚخ ثٌمطٓ َِثًع فٝ

 ٌٛفٌر. 1. ػ ؟ ثٌىذٌٜ ثٌّوْ فٝ ثٌؼجٌُ ّىجْ ٔٚف ِٓ أوغٌ ٠ضٌوَ .11

 .ٕٚجػ١زثٌ ثٌّٕجٟك ٌٛفٌر. 3. ثٌّضٕٛػز ثٌنوِجس ٌٛفٌر. 2ثٌؼًّ  فٌٗ

 ؟.ثٌّنضٍفز ثٌذ٠ٌٖز ثٌْالالس ٖٔأر .12

 ػٌٚ أٚثمٌ فٝ ثٌّنضٍفز ثٌؼجٌُ لجًثس فٝ ثإلْٔجْ إٔضٖجً دْذخ

 . دٙج ٠ٚضأعٌ ف١ٙج ٠ؤعٌ فذوأ ثٌّنضٍفز ثٌذ١تجس فٝ ٚثّضمٌثًٖ ثٌذال٠ْض١ّٛٓ

 ؟ ثٌؼجٌُ دْمف ثٌضذش ٘ٞذز صؼٌف .13

 . ؼجٌُثٌ ٘ٞجح أػٍٝ فٙٝ ، ثٌؾذجي لُّ ػٓ صؼٍٛ ألٔٙج.  ػ 

 أف٠ٌم١ج؟ لجًر فٝ ثٌٛف١جس ِؼوي ثًصفجع .14

 ثٌقٌٚح وغٌر.2. ثألٌِثٛ ٚإٔضٖجً ثٌٚق١ز ثٌٌػج٠ز لٍز.1 دْذخ. ػ

 .ٚثٌَالٍي ثٌؾفجف ِغً ثٌطذ١ؼ١ز ٚثٌىٛثًط

 ؟ وذ١ٌر ؽ٠ٌَر أّضٌث١ٌج لجًر صؼضذٌ .15

 .ثٌؾٙجس ؽ١ّغ ِٓ ث١ٌّجٖ دٙج صق٠١ ف١ظ. ػ

 ؟%  65 ٝإٌ ٌِٚ فٝ ثٌّضؼ١ٍّٓ ْٔذز صًٚ .16

  .ثٌّنضٍفز ٌِثفٍٗ فٝ دجٌضؼ١ٍُ ثإل٘ضّجَ ٠ٍجهر. 1 دْذخ. ػ

 . ثأل١ِز ِقٛ فٝ ثٌوٌٚز ؽٙٛه. 2 

 ؟ أف٠ٌم١ج ٌمجًر ثٌْجف١ٍز ثٌْٙٛي ١ٝك .17

 . ثٌْجفً ِٓ ٚثٌٙٞجح ثٌؾذجي فجفجس إللضٌثح. ػ

 ؟.ثٌؾٕٛد١ز أ٠ٌِىج ٚغٌح أّضٌث١ٌج ٌٕق فٝ ثٌْجف١ٍز ثٌْٙٛي ١ٝك .18

 ثٌؾٕٛد١ز أ٠ٌِىج فٝ ٚثإلٔو٠َ أّضٌث١ٌج فٝ ثٌىذ١ٌ ثٌقجؽَ ذجيؽ إللضٌثح. ػ

 .ثٌٙجهٜ ثٌّق٠١ ّجفً ِٓ

 ثٌٌػج٠ز صموَ دْذخ. ػ ؟ ٌِٚ فٝ ثٌٛف١جس ِؼوالس ثٔنفجٛ .19

 .ثألٟفجي دٚقز ٚإل٘ضّجَ ثٌٚق١ز

  أف٠ٌم١ج؟ لجًر فٝ ثٌّٕنفٜ ثاللضٚجهٜ ثٌومً ىثس ثٌوٚي صضٌوَ .20

 .ثًٌَثػز ػٍٝ أف٠ٌم١ج هٚي ِؼظُ إلػضّجه. ػ

  ؟ ألضٚجه٠ز أ١ّ٘ز ثٌف١ٞ١ز ٌٍْٙٛي .21

 .ثًٌَثػز ل١جَ ػٍٝ ٠ْجػو ِّج صٌدضٙج دنٚٛدز صض١َّ ألٔٙج. ػ

 ؟.ثٌوٚي دؼٜ فٝ ثالٔجط صؼ١ٍُ ِؼوي ثٔنفجٛ .22

 ِٓ ثٌٌّأر صقٌَ ثٌضٝ ثٌمٌٜ دؼٜ -أ ِغً ٚثٌضمج١ٌو ثٌؼجهثس دْذخ. ػ

 .  ٔجطٌإل ثٌّذىٌ ثٌَٚثػ -ح. ػ١ٍٙج ففجظجً  ثٌضؼ١ٍُ

  ؟ ثٌؾذٍٝ ثالل١ٍُ فٝ ثٌٕذجص١ز ثٌق١جر صٕٛع .23

 .ثٌّطٌ ٚو١ّز ثٌْطـ ثًصفجع دْذخ. ػ

 ؟. ثالّضٛثء هثةٌر ػٓ دؼؤج وٍّج ثٌطٛي فٝ ثٌْجفجٔج فٖجةٔ صضوًػ .24

 ثالّضٛثء هثةٌر ػٓ دؼؤج وٍّج صمً ثألِطجً ألْ. ػ

 آوٍز ثٔجسف١ٛ دٙج ألْ. ػ ؟ ٟذ١ؼ١ز ف١ٛثْ فو٠مز ثٌْجفجٔج صؼضذٌ .25

 . ػٖخ آوٍز ٚف١ٛثٔجس ٌقَٛ

 ِْجفضٙج وذٌ دْذخ. ػ ؟ آ١ّج لجًر فٝ ثٌّٕجم١ز ثأللج١ٌُ ؽ١ّغ ثِضوثه .26

 .ثٌؼٌٛ هٚثةٌ ِٓ وذ١ٌ ػوه فٝ ٚثِضوثه٘ج

 ٟٛثي ثألِطجً ّٚمٟٛ ثٌقٌثًر هًؽز دجًصفجع ثألِجٍْٚ فٛٛ ٠ض١َّ.27

 دجًصفجع ٠ض١َّ ثٌيٜ ثالّضٛثةٝ ثٌّٕجك إل١ٍُ ٔطجق فٝ ٠مغ ألٔٗ. ػ .؟ ثٌؼجَ

 ثٌؼجَ ٟٛثي ثألِطجً ّٚمٟٛ ثٌقٌثًر هًؽز

 ِٓ ثٌىذٌٜ ثٌْٕذز ألْ. ػ ؟ ثٌؼجٌُ فٝ ثٌّغٌٛٝ ثٌؾِٕ ْٔذز . ٠ٍجهر28

 ثٌْالٌز إٌٝ ٠ٕضّْٛ آ١ّج ٌٕق ٚؽٕٛح ٌٕق ٚهٚي ث١ٌٚٓ ّىجْ

 .ثٌّغ١ٌٛز

  ثٌٖضجء؟ فًٚ فٝ ثاللضٚجه٠ز أ١ّ٘ضٙج ١ٌٕٚج ٠ْٕٚٝ أٚح أٔٙجً صفمو  .29

 . ثٌٖضجء فًٚ فٝ صضؾّو ألٔٙج .ػ

 ثٌؼجٌُ فٝ هٌٚز صٛؽو ال)فج١ٌجً  ثٌٕم١ز ٠جٌْالٌز ٠ؼٌف ِج ٚؽٛه .ػو30َ

 ٚثمضالٟ ثٌْالالس ثٔٚٙجً دْذخ. ػ ؟(ٚثفور ّالٌز ِٓ ٕؼذٙج ٠ضىْٛ

 .ثٌؼجٌُ لجًثس د١ٓ ثٌذ٠ٌٖز ثٌْالالس ٚثٔضٖجً ثٌطذ١ؼ١ز ثٌٚفجس

 ِغ ثٌؼٌح ثمضالٟ دْذخ .ػ ؟.ٚثفور د٠ٌٖز ّالٌز ِٓ ١ٌْٛث . ثٌؼٌح31

 .ثٌضج٠ًل ٌِ ػٍٝ ٚثٌٙؾٌثس ثٌفضٛفجس فوٚط دؼو ثالمٌٜ ثٌْالالس

  ؟ ؽجٚر ؽ٠ٌَر فٝ ثٌْىجْ صٌوَ .32

 .ًٌٍَثػز ثٌٚجٌقز ثٌؾ١ور صٌدضٙج دْذخ. ػ

  ؟ ٌٌّٚ ثالّضٛثة١ز ٚثٌذق١ٌثس ثٌقذٖز ٘ٞذضٝ أ١ّ٘ز .33

 . ِّٕٙج صٕذغ ث١ًٌٕ ٌٔٙ ًٚثفو ألْ.  ػ

 ثألِجٍْٚ فٛٛ ٚ دجف٠ٌم١ج ثالّضٛثة١ز ثٌّٕجٟك فٝ ْىجْثٌ ػوه ٠مً .34

 ٚثٌذ١تز ثٌىغ١فز ثالّضٛثة١ز ثٌغجدجس ثٔضٖجً دْذخ. ػ ؟. ثٌؾٕٛد١ز دأ٠ٌِىج

 .ثالٌِثٛ صٕضٌٖ ف١ظ ثٌمج١ّز ثٌطذ١ؼ١ز

 ثٌّوث٠ًز ؟ دجٌوٚي ثٌٌّصفؼز ثٌّٕجٟك فٝ ثٌْىجْ ثٍهفجَ .35

 .ثٌْطـ إلًصفجع ثٌّٕجك ثػضوثي دْذخ. ػ 

  ؟.ٌٕلٙج ِٓ أوغٌ أًٚٚدج غٌح هٚي فٝ ثٌْىجْ ضٌو٠َ .36

 .ثٌغٌح هٚي ِٓ صموِجً  ألً أًٚٚدج ٌٕق هٚي ألْ. ػ

 ؟. ثٌّضقور ثٌٛال٠جس فٝ ثٌْىجْ صٌوَ .37

 ثاللضٚجه٠ز ثٌّٛثًه ٚفٌر –. ثٌىذٌٜ ثٌٕٚجػ١ز ثٌّوْ ٌٛؽٛه -. ػ

 .ثٌنٚذز ثًٌَثػ١ز ثأللج١ٌُ ٚؽٛه –. ثٌٞنّز

 ؟ ٌٍمجًر ثٌٌٖلٝ ثٌْجفً ػٍٝ جأّضٌث١ٌ ّىجْ ٠ضٌوَ .38

 . ثٌٕٚجػ١ز ٚثٌّٕجٟك/  ١ّؤٝ ِغً ثٌىذٌٜ ثٌّوْ -ٌٛؽٛه. ػ 

 ؟ ثٌّٖجي ٚ ثّضٌث١ٌج ٚغٌح هثمً فٝ ثٌْىجْ . ٠م39ً

 .ثٌٚقٌث٠ٚز ثٌظٌٚف ١ٌْجهر:  ٚثٌغٌح ثٌوثمً فٝ -أ. ػ

 ثٌّوث٠ًز ٚثٌغجدجس ثٌْجفجٔج فٖجةٔ ِٕجٟك إلٔضٖجً:  ثٌّٖجي فٝ -ح 

   .أًٚٚدج ؟ فٝ ثٌٛف١جس ِؼوي ثًصفجع .40

 .ثٌْٓ وذجً ػوه ٠ٍجهر دْذخ. ػ

 ؟. ثٌّٕجم١ز ثأللج١ٌُ صٕٛع .41

 . ٚثٌضٞج٠ًِ ٚثٌؾغٌثفٝ ثٌفٍىٝ ثٌّٛلغ إمضالف دْذخ. ػ 

 .؟ ثٌف١ٞ١ز ٚثٌْٙٛي ث١ٌْجف١ز ثٌْٙٛي فٝ ثٌْىجْ صٌوَ .42

 . ثٌْجف١ٍز ٚثٌّٕجٟك ثٌّٕجك إلػضوثي:  ثٌْجف١ٍز ثٌْٙٛي-أ. ػ

 ًٌٍَثػز ثٌٚجٌقز ثٌنٚذز ثٌضٌدز ٌٛؽٛه: ٌف١ٞ١زث –ح

 

 ِج ثٌٕضجةؼ ثٌّضٌصذز ػٍٟ :

 ثٌّٛثٔب ل١جَ وغٌر. ػ؟ أًٚٚدج لجًر فٝ ثٌْٛثفً ٚصؼج٠ًؼ ثٌؾًَ وغٌر .1

 .ثٌنجًؽٝ دجٌؼجٌُ إصٚجٌٙج ٌّٚٙٛز ثٌطذ١ؼ١ز

 إٔنفجٛ -ثٌغيثء ٔم٘. ػ .؟ آ١ّج لجًر هٚي ِؼظُ فٝ ثٌْىجْ ٠ٍجهر .2

 ثٌٙؾٌثس ٚؽٛه –. ثٌمِٛٝ ثٌومً ِٓ ثٌفٌه ١ٚٔخ لٍز -.ثٌّؼ١ٖز ِْضٜٛ

 ثٌٌٖػ١ز غ١ٌ

  أًٚٚدج؟ فٝ ثٌٛف١جس ِٚؼوالس ثٌّٛث١ٌو ِؼوالس صْجٜٚ .3

 ٙفٌ إٌٝ ثٌطذ١ؼ١ز ث٠ٌَجهر ٍٚٙش ف١ظ ثٌْىجْ ػوه سعذج. ػ

  ؟ ثٌٕج١ِز ثٌوٚي فٝ ثٌْٓ ٙغجً فتز ثًصفجع .4

 ثٌٚق١ز ٚثٌٌػج١ٌز ثٌغيثء ٌضٛف١ٌ ٝنّز ١َِث١ٔز ثٌوٌٚز صقًّ. ػ

 ٚثٌضؼ١ّ١ٍز

 ٚثمضالّٟٙج ثٌْالالس ثٔٚٙجً) ثٌمجًثس د١ٓ ثٌذ٠ٌٖز ثٌْالالس ٘ؾٌر .5

 ٕؼذٙج ٠ضىْٛ ٚثفور هٌٚز ٚؽٛه ٚػوَ السثٌْال إمضالٟ إٌٝ أهٜ. ػ ؟(.ِؼجً 

 .ثٌذوثة١ز ثٌّؾضّؼجس فٝ إال ٔم١ز ّالٌز ٚؽٛه ٚػوَ  - ٚثفور ّالٌز ِٓ

  ؟ أّضٌث١ٌج لجًر غٌح ثٌٚقٌث٠ٚز ثٌظٌٚف ١ّجهر .6

 .أّضٌث١ٌج غٌح فٝ ثٌْىجْ ػوه ٌمٍز أهٜ. ػ

  أًٚٚدج؟ لجًر هٚي فٝ ثٌفجةمز ثٌطذ١ز ثٌٌػج٠ز .7

 . ثٌْٓ وذجً ْٔذز عثًصفج إٌٝ أهٜ.  ػ 

  ؟ ثٌؾٕٛدٝ ثٌمطخ ػٕو أٔضجًوض١ىج لجًر ٚلٛع .8

 .دجٌْىجْ ِأٌ٘ٛز ٚغ١ٌ ِضؾّور أٙذقش. ػ

 ؟ ثٌىٛٔغٛ فٛٛ فٝ ثٌؼجَ ٟٛثي ثألِطجً ّٚمٟٛ ثٌقٌثًر ثًصفجع .9

 . ثٌىغ١فز ثألٕؾجً ىثس ثالّضٛثة١ز ثٌغجدجس ّٔٛ. ػ 

  ؟ ّٝثٌّّٛ ثٌّٕجك ِٕجٟك فٝ ثٌغ٠ٌَر ثألِطجً ّمٟٛ .10

 .ث١ٌّّّٛز ثٌغجدجس ٌّٕٛ أهٜ. ػ 

 فٝ ثٌْىجْ صٌوَ-أ إٌٝ أهٜ. ػ  أًٚٚدج؟ لجًر فٝ ثٌٕٚجػٝ ثٌضموَ .11

 ٌِصفغ ثلضٚجهٜ همً ىثس هٚي أٙذقش-ح.  ثٌّوْ

 ثألِجٍْٚ؟ ّٙٛي فٝ ثالّضٛثة١ز ثٌغجدجس وغجفز .12

 .ثٌّٕطمز ٘يٖ فٝ ثٌْىجْ صٌوَ لٍز إٌٝ أهٜ. ػ 

 ثٌٙجهٜ؟ ثٌّق٠١ ّجفً ِٓ َثإلٔو٠ ؽذجي ثلضٌثح .13

 . ثٌؾٕٛد١ز أ٠ٌِىج غٌح فٝ ثٌْجف١ٍز ثٌْٙٛي ١ٝك إٌٝ أهٜ.  ػ 

 ؟ ثٌطذ١ؼ١ز ثٌٚفجس ٚثمضالٟ ثٌذ٠ٌٖز ثٌْالالس ثٔٚٙجً .14

 ٚؽٛه ٚٔوًر ٚثفور ّالٌز ِٓ ٕؼذٙج ٠ضىْٛ هٌٚز ٚؽٛه ػوَ إٌٝ أهٜ. ػ

 .ثٌقجٌٝ ثٌٛلش فٝ ثٌٕم١ز ثٌْالالس

 ٌِٚ؟ فٝ ثٌٛف١جس ِؼوالس ٚثٔنفجٛ ١ٌوثٌّٛث ِؼوالس ثًصفجع .15

 فٝ 25.2 إٌٝ ًٚٚٙ ٌِٚ فٝ ثٌطذ١ؼ١ز ث٠ٌَجهر ِؼوي ثًصفجع إٌٝ أهٜ. ػ

َ 2014ٌؼجَ ثألٌف
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 أهم األدلة

 ثٌضم١ُْ ٠ضُ ف١ظ. ػ ؟.ؽٌٜٛ٘ ١ٌِٚ ظجٌٜ٘ أٌِ ثٌْالالس صم١ُْ .1

 أوغٌ ّالٌز صٛؽو فال ثٌؾ٠ٌ٘ٛز ثٌٚفجس ١ٌِٚ ثٌظجٌٜ٘ ثٌٖىً فْخ ػٍٝ

 .ٚثإلدوثع ثٌؼًّ ػٍٝ لوًر أوغٌ أٚ أمٌٜ ِٓ ىوجءً 

  .ثإلٔجط؟ صؼٍُ ِؼوي ػٍٝ ٍّذجً  صؤعٌ ٚثٌضمج١ٌو ثٌؼجهثس دؼٜ ٚؽٛه .2

 أٚ ػ١ٍٙج ففجظجً  ثٌّٕجٟك دؼٜ فٝ ثٌضؼ١ٍُ ِٓ ثٌٌّأر فٌِجْ ف١ظ. ػ

 ثٌّذىٌ ثٌَٚثػ صف١ًٞ -ثٌنطأ ثٌّؼضموثس دْذخ

 ثٌّّّٛٝ؟ ثإلل١ٍُ ِٕجك ِغ( ثٌْٛهثٔٝ)ثٌّوثًٜ ثإلل١ٍُ ِٕجك ٠ضٖجدٗ .3

 ؽجف ٕٚضجء ِّطٌ فجً ١ٙف ف١ّٙج ٠ْٛه ف١ظ.  ػ

 .؟ثٌؼجٌُ فٝ ثٌٛف١جس ِؼوالس ػٍٝ صؤعٌ ػٛثًِ ػور ٕ٘جن .4

 -2.  ثٌٚق١ز ٚثٌنوِجس ٚثٌضغي٠ز ثٌْىٓ ِْضٜٛ -1)٠ؤعٌ ف١ظ. ػ

 .ثٌٛف١جس ِؼوالس ػٍٝ.( ثٌطذ١ؼ١ز ٚثٌىٛثًط ثٌقٌٚح

 ِؼوي فٝ ثٌؼجِز ثٌٚق١ز ٚثٌنوِجس ٚثٌضغي٠ز ثٌْىٓ ِْضٜٛ ٠ؤعٌ .5

 ثٌٛلج٠ز صٌثػٝ ثٌضٝ ثٌوٚي فٝ ثٌٛف١جس ِؼوالس صمً -1:  ف١ظ. ػ.؟ ثٌٛف١جس

 ثٌضٝ ثٌوٚي فٝ ثٌٛف١جس ِؼوالس صَهثه -2 ثٌضٍٛط ِٓ ثٌذ١تز ٚفّج٠ز ثٌٚق١ز

 . ثألٌِثٛ ف١ٙج ٚصٕضٌٖ ثٌٚق١ز ثٌٌػج٠ز دٙج صمً

  ِنضٍفز؟ ّالالس ِٓ ٕؼذجً  ثٌّضقور ثٌٛال٠جس صُٞ .6

 (إٌٕؿ) ٚثٌَٔؾ١ز ٚثٌّغ١ٌٛز ثٌمٛلج٠ٍز ثٌْالٌز دٙج ٠ٛؽو ف١ظ. ػ

 ف١ظ. ػ  ؟ جأف٠ٌم١ لجًر فٝ ثٌْىجْ ٚص٠ٍٛغ ثٌّٕجك د١ٓ ػاللز ٕ٘جن .7

 ٚثٌّٕجٟك ثٌْٛثفً فٝ وّج ثٌّؼضوي ثٌّٕجك ِٕجٟك فٝ ثف٠ٌم١ج ّىجْ ٠ضٌوَ

 .ٚثٌٚقٌث٠ٚز ثٌقجًر ثالّضٛثة١ز ثٌّٕجٟك فٝ ٠ٚمٍْٛ ثٌٌّصفؼز

 ؟ آ١ّج لجًر فٝ ثٌْىجْ ٚص٠ٍٛغ ثٌضٞج٠ًِ د١ٓ ػاللز ٕ٘جن .8

 فٝ ٠ٚمٍْٛ ثٌؾًَ ٚدؼٜ ثٌف١ٞ١ز ثٌْٙٛي فٝ آ١ّج ّىجْ ٠ضٌوَ ف١ظ. ػ

 .ٚثٌؾذ١ٍز ثٌٙٞذ١ز ّٕجٟكثٌ

 فٝ ٚلٛػّٙج ًغُ ثٌّض٠ّٛ ثٌذقٌ ِٕجك ػٓ ث١ٌٕٚٝ ثٌّٕجك ثمضالف .9

 ١ٙفجً  فجً دّٕجك ث١ٌٕٚٝ ثٌّٕجك ٠ض١َّ ف١ظ. ػ.ثٌؼٌٛ؟ هٚثةٌ ٔفِ

 ثٌذقٌ ِٕجك ، أِج ثٌمجًثس ٌٕق فٝ ٠ٚمغ ثٌؼجَ ٟٛثي ِّطٌ ٕضجءً  ِؼضوي

  ثٌمجًثس غٌح فٝ مغ٠ٚ ٕضجءً  ِّطٌ ِؼضوي ١ٙفجً  ؽجف فجً ِٕجك ثٌّض٠ّٛ

 ٚأف٠ٌم١ج آ١ّج مجٙز ثٌؼجٌُ لجًثس ِؼظُ فٝ ؽ٠ًَز هٚي ٚؽٛه .10

،  إٔو١ْ١ٔٚج ٚ ٚثٌفٍذ١ٓ ث١ٌجدجْ ؽًَ آ١ّج فٝ صٛؽو ف١ظ. ػ ؟ ٚأّضٌث١ٌج

 لجًر ٚفٝ،  . ِوغٖمٌ ٚ( ػٌد١ز هٌٚز) ثٌمٌّ ؽًَ أف٠ٌم١ج لجًر ٚفٝ

 . صّْج١ٔج رٚؽ٠ٌَ ٚثٌؾٕٛد١ز ثٌّٖج١ٌز ٠ٍٛ١ٍٕٔوث ؽ٠ٌَر أّضٌث١ٌج

 ثٌّؾضّؼجس دؼٜ فٝ ثٌٕم١ز ثٌْالالس دؼٜ ثٌقجٌٝ ثٌٛلش فٝ ٠ٛؽو .11

 ثٌىٛٔغٛ فٛٛ ّىجْ -أ فٝ ثٌْالالس ٘يٖ صضّغً ف١ظ. ػ ؟.ثٌذوثة١ز

 ثٌضٕوًث ٙقجًٜ فٝ صؼ١ٔ ٚ٘ٝ ثإلّى١ّٛ -ح.   دأف٠ٌم١ج وٍٙجًٜ ٚٙقٌثء

 مجٙز ض١ٓثأل٠ٌِى فٝ ٠ؼ١ْٖٛ ُٚ٘ ثٌقٌّ ثٌٕٙٛه -ػ.   وٕوث ّٕجي ثٌذجًهر

 . ثأل١ٍْٙٛ ثألّضٌث١ٌْٛ -ه   ثٌؾٕٛد١ز أ٠ٌِىج ٚؽذجي غجدجس فٝ

 ؟. ثٌطذ١ز ثٌٌػج٠ز ػٍٝ ِّٙجً  ِؤٌٕثً  ثألٟذجء ػوه ٠ُؼو .12

 ػٍٝ ىٌه هي ِج هٌٚز فٝ ٌٍْىجْ دجٌْٕذز ثألٟذجء ػوه ٍثه وٍّج ف١ظ. ػ

 دٙج ثٌطذ١ز ثٌٌػج٠ز ٠ٍجهر

 ؟ ثٌؾٕٛد١ز أ٠ٌِىج ٚلجًر زثٌّٖج١ٌ أ٠ٌِىج لجًر فٝ ثٌضٞج٠ًِ صضٖجدٗ .13

 ثٌْٙٛي ٚصّضو ثٌمجًص١ٓ غٌح فٝ ٌٍؾٕٛح ثٌّٖجي ِٓ ثٌؾذجي صّضو ف١ظ. ػ

 . ثٌمجًص١ٓ ٠ّٚ فٝ ثٌف١ٞ١ز

 

 د١ٓ لجًْ

 ف١ظ ِٓ ثٌّضموِز ثٌوٚي فٝ ثٌؼًّ ٚلٛر ثٌفم١ٌر ثٌوٚي فٝ ثٌؼًّ لٛر .1

 . ثاللضٚجهٜ ثٌٕٖجٟ ٔٛع

% 10 ِٓ ٚألً ٚثٌنوِجس ثٌٕٚجػز فٝ ٠ؼٍّْٛ:  ثٌّضموِز ثٌوٚي فٝ* 

 .ثًٌَثػز فٝ

 % .80 إٌٝ فضًٚ دجًٌَثػز ٠ْٛؼٍّ:  ثٌفم١ٌر ثٌوٚي فٝ* 

 ِٓ ثٌّٖج١ٌز أ٠ٌِىج ثٌف١ٞ١ز ٚثٌْٙٛي أًٚٚدج فٝ ثٌف١ٞ١ز ثٌْٙٛي .2

 .ثألٔٙجً أُ٘ -ح .ثالِضوثه -أ:  ف١ظ

 إٌٝ غٌدجً  ثألٍٟٕطٝ ثٌّق٠١ ِٓ ثٌؼظ١ُ ثألًٚٚدٝ ثًٌْٙ ٠ّضو: أًٚٚدج فٝ* 

 (.ث٠ٌٌٓ -ث١ٌْٓ-ثٌفٌٛؾج)ٌٕلجً  أًٚثي ؽذجي

 ّجٔش– ٍْٔٓ) ٌٔٙ: ِغً ث٠ٌّٛ فٝ ثٌْٙٛي صّضو : ثٌّٖج١ٌز أ٠ٌِىج فٝ* 

 (ث١ٌّْْذٝ - ٌِٛٔ

 . ثٌؾٕٛد١ز أ٠ٌِىج ٚلجًر ثٌّٖج١ٌز أ٠ٌِىج لجًر فٝ ثٌؾذجي .3

 ثٌغٌح فٝ ثٌٌٚوٝ -ثٌٌٖق فٝ ثألدالٓ:  ثٌّٖج١ٌز أ٠ٌِىج* 

 ألٚٝ إٌٝ ثٌّٖجي ألٚٝ ِٓ ثٌغٌح فٝ ثإلٔو٠َ ؽذجي:  ثٌؾٕٛد١ز أ٠ٌِىج* 

 .ثٌؾٕٛح

  ِّٕٙج وً فٝ ثٌْىجٔٝ ثٌضٌوَ ِٕجٟك:  ف١ظ ِٓ ٚأّضٌث١ٌج ٠ٌم١جأف لجًر .4

 ثٌّؼضوٌز ثٌْجف١ٍز ثٌْٙٛي –(ث١ٌٕؾٌ -ث١ًٌٕ) ثٌف١ٞ١ز ثٌْٙٛي: أف٠ٌم١ج* 

  ثٌٌّصفؼز ثٌّوث٠ًز ثٌّٕجٟك -(ثٌّض٠ّٛ ثٌذقٌ)

 -"(ّؤٝ" ٚثٌٕٚجػ١ز ثٌىذٌٜ ثٌّوْ) ثٌٌٖل١ز ثٌْٛثفً فٝ:  أّضٌث١ٌج* 

 ٚهثًٌٕؼ ٌِٜ يّٙٛ فٝ ثٌٌٖلٝ ثٌؾٕٛح

 ثٌْذخ ِٕجٟك ٌِصفؼز ثٌىغجفز ثٌْىج١ٔز

ؽ٠ٌَر ؽجٚر )أوغٌ ِٕجٟك 

 ثٌؼجٌُ ثٍهفجِجً دجٌْىجْ(

ِٓ ثٌؾًَ ىثس ثٌضٌدز ثٌؾ١ور 

 ٚثٌنٚذز .

ثٌّٕجٟك ٌِصفؼز ثٌْطـ دجٌوٚي 

 ثٌّوث٠ًز )أٚغٕوث ٚو١ٕ١ج(

 إلػضوثي ثٌّٕجك إلًصفجع ثٌْطـ 

هٚي ٌٕق أًٚٚدج دوًؽز ألً 

 ٚدج .ِٓ غٌح أًٚ

ألٔٙج ألً صموِجً ِٓ غٌح 

 أًٚٚدج .

ثٌذق١ٌثس ثٌؼظّٝ دجٌٛال٠جس 

 ثٌّضقور .

ٌٛؽٛه ثٌّٛثًه ثاللضٚجه٠ز 

 ثٌٞنّز .

ثٌْجفً ثٌّٖجٌٝ ثٌٌٖلٝ 

 دجٌٛال٠جس ثٌّضقور .

ٚؽٛه ِٛثًه إلضٚجه٠ز ٝنّز. 

 ٚثٌّوْ ثٌىذٌٜ ِغً ٠ٛ١ًٔٛن

ِو٠ٕز ِى١ْىٛ ػجّٙز 

 ثٌّى١ْه ِٚٛٔض٠ٌجي دىٕوث.

 ثٌّوْ ثٌىذٌٜ .ٌٛؽٛه 

 ٌٛؽٛه ثٌّوْ ثٌىذٌٜ . ٘ٞذز ثٌذٌث٠ًٍ ّٚٛثفٍٙج .

ثٌْٛثفً ثٌٌٖل١ز 

 دجّضٌث١ٌج .

ٌٛؽٛه ثٌّوْ ثٌىذٌٜ ِغً ّؤٝ 

 ٚثٌّٕجٟك ثٌٕٚجػ١ز ثٌىذٌٜ.

إلػضوثي ثٌّٕجك ٚٚؽٛه  ثٌْٙٛي ثٌْجف١ٍز .

 ثٌّٕجٟك ث١ٌْجف١ز.

 ٛه ثٌضٌدز ثٌنٚذز ِٚٛثًه ث١ٌّجٖ ٌٛؽ ثٌْٙٛي ثٌف١ٞ١ز .
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ّٕجي  –ّٕجي آ١ّج )١ّذ٠ٌج( 

 ث٠ٌٌٕٚؼ( -أًٚٚدج )فٍٕٕوث 

 ٌذٌٚهر ثٌؾٛ .

 ثٌّٕجٟك ثالّضٛثة١ز فٝ أف٠ٌم١ج

 أ٠ٌِىج ثٌؾٕٛد١ز )ثألِجٍْٚ(

ٌّٕٛ ثٌغجدجس ثالّضٛثة١ز ثٌىغ١فز 

 ؼ١ز ثٌمج١ّزٚثٌظٌٚف ثٌطذ١

 ١ٌْجهر ثٌظٌٚف ثٌٚقٌث٠ٚز. هثمً)٠ّٚ( ٚغٌح أّضٌث١ٌج

ٌٛؽٛه ثٌغجدجس ث١ٌّّّٛز  ّٕجي أّضٌث١ٌج

 ٚفٖجةٔ ثٌْجفجٔج.

 ثٌّٕجٟك ثٌؾذ١ٍز ٠ّٚ آ١ّج

/ػ.ثٌذقٌ ثألفٌّ ، ػ.ثألٌخ ، 

 ػ.ثإلٔو٠َ

 ٌٛػًٛر ثٌْطـ .

هٚي ثٌذٌٍك)ٕ٘وًٚثُ ٚ وّٛضج٠ًىج( ٚدؼٜ ثٌؾًَ ثٌٚغ١ٌر 

 ٓ ، ٘ٞذز دضجؽ١ٔٛج ؽٕٛح أ٠ٌِىج.ػ دأ٠ٌِىج.

 

َ 15014ثٔضٌٚ ػٍٝ ثٌٚف١٠ٛٓ فٝ ؽجٌو٠ٌثْ 1

ثٔضٌٚ ػٍٝ ثٌّّج١ٌه فٝ ٌِػ هثدك  –

 ٚث٠ٌٌوث١ٔز

 ١ٍُّ ثألٚي

ََُ٘ ِٓ ثٌؼغّج١١ٔٓ فٝ ِؼٌوز  2 ٍّطجْ ٍِّٛوٝ 

 َ .1516ٌِػ هثدك 

لٕٖٚٛ 

 ثٌغًٜٛ

3  ِٓ ََُ٘ ٔجةخ ثٌٍْطجْ لٕٖٚٛ ثٌغًٜٛ 

 َ .1517ٌوز ث٠ٌٌوث١ٔز ثٌؼغّج١١ٔٓ فٝ ِؼ
 ِٟٛجْ دجٜ

صقجٌف  -1768َثّضطجع ثالٔفٌثه دقىُ ٌِٚ 4

ِغ ظجٌ٘ ثٌؼٌّ فجوُ ؽٕٛح ثٌٖجَ ٚأمٞغ 

 ثٌقؾجٍ

ػٍٝ ده 

 ثٌىذ١ٌ

ٔجةخ ػٍٝ ده ثٌىذ١ٌ ٌغَٚ ثٌٖجَ ثٌيٜ مجٔٗ  5

 ٚثٔقجٍ ٌٍٍْطجْ ثٌؼغّجٔٝ ٚثصفك ِؼٗ ٝوٖ.

ِقّو ده 

 أدٛ ثٌو٘خ

ٌِٚ ٚثٌٖجَ  لجةو ثٌقٍّز ثٌف١ٌْٔز ػٍٝ 6

 َ.1799ٚثٌيٜ صٌن ثٌقٍّز ٚػجه ٌّثً ٌفٌْٔج

ٔجد١ٍْٛ 

 دٛٔجدٌس

فجوُ ثالّىٕو٠ًز ثٌيٜ ٚثؽٗ ثٌقٍّز ثٌف١ٌْٔز  7

ٚثػضمٍضٗ ثٌمٛثس ثٌذ٠ٌطج١ٔز ٚثػوِضٗ 

 دجٌٌٙجٗ.

 ِقّو و٠ٌُ

ََُ٘ ِٓ ثٌف١١ٌْٔٓ فٝ ِؼٌوز  8 ٍػ١ُ ثٌّّج١ٌه 

 ٕذٌثم١ش ٚإِذجدز ٌٚ٘ٚح إٌٝ ثٌٚؼ١و.
 ٌِثه ده

أفو ٍػّجء ثٌّّج١ٌه ثٕضٌن ِغ ٌِثه ده فٝ  9

ََُ٘ ٚفٌ إٌٝ ثٌٖجَ.  ِمجِٚز ثٌف١١ٌْٔٓ ٚ
 إدٌث١ُ٘ ده

لجةو ثألّطٛي ثإلٔؾ١ٍَٜ ثٌيٜ أغٌق ثألّطٛي  10

 ثٌفٌْٔٝ فٝ ِؼٌوز أدٝ ل١ٌ ثٌذق٠ٌز .
ٍْْٛٔ 

لجةو ؽٕٛه ػىج ٝو ثٌف١١ٌْٔٓ دّْجػور  11

 ثألّطٛي ثٌذ٠ٌطجٔٝ .

أفّو دجٕج 

 ثٌؾَثً

 

 
موقع مذكرات جاهزة للطباعة

https://www.mozkraonline.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أهًن  –صٌٛٝ ل١جهر ثٌقٍّز دؼو ًف١ً ٔجد١ٍْٛ  12

ثّضقجٌز دمجء ثٌقٍّز فؼمو ِؼج٘ور ثٌؼ٠ٌٔ ِغ 

لجِش فٝ ػٙوٖ عًٛر ثٌمجٌ٘ر ثٌغج١ٔز  –ثٌؼغّج١١ٔٓ 

 لُضً ػٍٝ ٠و ١ٍّّجْ ثٌقٍذٝ. -

 و١ٍذٌ

 –ٍػ١ُ عًٛر ثٌمجٌ٘ر ثٌغج١ٔز  –ٔم١خ ثألٌٕثف  13

مٍؼٗ  -ٌؼخ هًٚ فٝ ص١ٌٛز ِقّو ػٍٝ فىُ ٌِٚ 

ِقّو ػٍٝ ِٓ ٔمجدز ثألٌٕثف عُ ٔفجٖ إٌٝ 

 َ .1809ه١ِجٟ

 ػٌّ ِىٌَ

وجْ ٠ٕٜٛ ثٌذمجء  –صٌٛٝ ل١جهر ثٌقٍّز دؼو و١ٍذٌ  14

ثّضٍُْ  –ٌر وذٌٜ فٝ ٌِٚ ٚصق٠ٍٛٙج إٌٝ ِْضؼّ

ٌٍمٛثس ثٌذ٠ٌطج١ٔز ٚثٌؾ١ٔ ثٌؼغّجٔٝ ٚمٌػ 

 دجٌقٍّز ثٌف١ٌْٔز ِٓ ٌِٚ.

ٕٛ١ِ 

ٚثٌٝ ػغّجٔٝ لجَ ٍػّجء ثٌٖؼخ دؼٌَٗ ٚصؼ١١ٓ  15

 ِقّو ػٍٝ ِىجٔٗ .
 م١ًٕٛو دجٕج 

ّؼش د٠ٌطج١ٔج إلّٕجه ٚال٠ز ٌِٚ إ١ٌٗ ػٓ ٠ٌٟك  16

 فٍّز ف٠ًٌَ ٌىٕز صٛفٝ لذً ٚٙٛي ثٌقٍّز
 ٌفِٝقّو ده ثأل

لجةو ثٌقٍّز ثٌذ٠ٌطج١ٔز )ثإلٔؾ٠َ١ٍز( ػٍٝ ٌِٚ  17

 َ .1807ػجَ 
 ف٠ًٌَ

ّجُ٘ فٝ ثّضٌّثً ثٌٕٙٞز ثٌضؼ١ّ١ٍز دؼو ػٛهصٗ  18

 ِٓ أًٚٚدج فٝ ػٙو ِقّو ػٍٝ .
 ًفجػز ثٌطٙطجٜٚ

 ػٍٝ ِذجًن ِٓ ػٍّجء ثٌٕٙٞز ثٌؼ١ٍّز فٝ ػٙو ِقّو ػٍٝ  19

دٗ  ٝجد٠ فٌْٔٝ ِٓ ٝذجٟ ؽ١ٔ ٔجد١ٍْٛ ثّضؼجْ 20

 ِقّوػٍٝ  فٝ ثٌّوثًُ ثٌؼْى٠ٌز ٌنذٌصٗ
 ثٌى١ًٌٔٛٛ ١ّف

صٛلفش فٝ ػٙوٖ فٌوز ثٌٕٙٞز ثٌضٝ ظٌٙس فٝ  21

 ػٙو ِقّو ػٍٝ 

 دوأ إٖٔجء أٚي م٠ فو٠وٜ

 ػذجُ دجٕج ثألٚي

ػمو أٚي لٌٛ –ٕٙو ػٙوٖ دوث٠ز ثألٍِز ثٌّج١ٌز  22

ِٕـ  –َ 1862ِٓ أفو ثٌذٕٛن ثٌذ٠ٌطج١ٔز

ثِض١جٍ صأ١ِّ َ 1854ه١ٌْذِ فٝ ٔٛفّذٌ 

 ٌٕوز ػجِز ٌقفٌ لٕجر ث٠ٌِْٛ.

 ّؼ١و دجٕج

ٌوًثّز  1875ِٛظف أًٍّضٗ د٠ٌطج١ٔج ٌٌّٚ 23

 أّذجح ّٛء ثألٚٝجع ثٌّج١ٌز ٚصمو٠ُ ِمضٌفجس
 و١ف

ًة١ِ ثٌٍٛثًر ثٌّنضٍطز ثٌضٝ صأٌفش فٝ ػٙو  24

 إّّجػ١ً دٕجء ػٍٝ ٍٟخ ٌؾٕز ثٌضقم١ك ثألًٚٚد١ز
 ٔٛدجً دجٕج

غٕجة١ز /ًٚفٜ ثٌالةقز ثألّج١ّز أػجه ثٌٌّثلذز ثٌ 25

 ٌّؾٍِ ثٌٕٛثح/ لجِش ثٌغًٛر ثٌؼٌثد١ز فٝ ػٙوٖ
 ثٌنو٠ٛ صٛف١ك

 

ُػٌف ػٕٗ ػوثةز ٌٍقٌوز ث١ٌٕٟٛز ٚمٞٛػز  26

ٌٍٕفٛى ثألؽٕذٝ ٚصؼجٚٔٗ ِغ ثٌٌّثلذز ثٌغٕجة١ز/ػٌَٗ 

ثٌنو٠ٛ صٛف١ك ِٞطٌثً ٔض١ؾز ٌّظجٌ٘ر ػْى٠ٌز 

 َ .1881ّذضّذٌ 9فٝ ١ِوثْ ػجدو٠ٓ 

 جٕج٠ًجٛ د

٠ٌٍٚ ثٌؾٙجه٠ز فٝ ٍٚثًر ٠ًجٛ دجٕج ثٌيٜ ػٌَٗ  27

 ثٌنو٠ٛ صٛف١ك دؼو فجهعز لٌٚ ث١ًٌٕ .

 ػغّجْ ًفمٝ

 

 

 

ْى٠ٌز فٝ لجَ دّظجٌ٘ر ػ -لجةو ثٌغًٛر ثٌؼٌثد١ز 28

ُػ١ٓ ٠ٌٍٚثً –َ 1881ّذضّذ١ِ9ٌوثْ ػجدو٠ٓ

أُػضمً ٚفىُ ػ١ٍٗ  -ٌٍؾٙجه٠ز فٝ ٍٚثًر ثٌذجًٚهٜ

 دجإلػوثَ عُ ػوي ٌٍٕفٝ ٌؾ٠ٌَر ١ّالْ.

 أفّو ػٌثدٝ

ٕىً ثٌٍٛثًر دؼو ِظجٌ٘ر ػجدو٠ٓ/ لوَ ثّضمجٌضٗ  29

 إلٌٙثً ِؾٍِ ثٌٕٛثح ػٍٝ ثٌٕظٌ فٝ ث١ٌَّث١ٔز 
 ٠ٌٕف دجٕج

صٌٛٝ  -ٌٍؾٙجه٠ز دؼو ػَي ػغّجْ ًفمُٝػ١ٓ ٠ٌٍٚثً  30

لوَ  -ًةجّز ثًٌٍٛثء دؼو ثّضمجٌز ٠ٌٕف دجٕج

 ثّضمجٌضٗ ثفضؾجؽجً ػٍٝ ثٌّيوٌر ثٌّٖضٌوز ثٌغج١ٔز.

ِقّٛه 

ّجِٝ 

 ثٌذجًٚهٜ

وٍفٗ ثٌنو٠ٛ صٛف١ك دضأ١ٌف ثٌٍٛثًر فٝ  31

َ دؼو أْ ظٍش ثٌذاله دال ٍٚثًر ٌّور ١ٔٛ٠1882ز

 أّذٛػ١ٓ دؼو ثّضمجٌز ثٌذجًٚهٜ

 ًثغخ دجٕج

فًٚ ِٓ ّؼ١و دجٕج ػٍٝ ثِض١جٍ صأ١ِّ ٌٕوز  32

ألٕغ ػٌثدٝ دؼوَ صؼط١ً  –ػجِز  ٌقفٌ لٕجر ث٠ٌِْٛ 

 ثٌّالفز فٝ لٕجر ث٠ٌِْٛ 

فٌه٠ٕجٔو 

 ه١ٌْذِ

ّٙو دمٛثصٗ أِجَ ثٌمٛثس ثٌذ٠ٌطج١ٔز فٝ ِؼٌوز ثٌضً  33

 ثٌىذ١ٌ فضٝ أّضٖٙو ٘ٛ ِٚؼظُ ًؽجٌٗ.
 ِقّو ػذ١و

ثد١ز / ٌُٚ ٠ُؼضمً ِغ ٍػّجء مط١خ ثٌغًٛر ثٌؼٌ 34

 ثٌغًٛر ف١ظ ثمضفٝ ػٓ ثألٔظجً.
 ػذوهللا ثٌٕو٠ُ

َ/ أِّ ثٌقَح 1900أِّ ؽ٠ٌور ثٌٍٛثء 35

َ/ هػج إلٖٔجء ثٌؾجِؼز 1907ثٌٟٕٛٝ

 1908َث٠ٌٌّٚز

ِٚطفٝ 

 وجًِ

أٚي ٚألٜٛ ِؼضّو د٠ٌطجٔٝ / ٚثّضمجي ٔض١ؾز صٕو٠و  36

 َ .1906ِطفٝ وجًِ دقجهعز هٖٔٛثٜ 

ثًٌٍٛه 

 وٌوٌٚ

َ دؼو ٚفجر 1908صٌٛٝ ٍػجِز ثٌقَح ثٌٟٕٛٝ  37

ِٚطفٝ وجًِ/ ٟجٌخ دئٖٔجء )ِؾٍِ ١ٔجدٝ ٌٗ 

ِوثًُ ثٌٖؼخ  -ٔمجدجس ٌٍؼّجي -ٍّطجس ٚثّؼز 

  ث١ٍ١ٌٍز(

أْ ٠ىْٛ ثٌضؼ١ٍُ إٌَث١ِجً ٚدجٌّؾجْ فٝ ثٌٌّفٍز  

 ثالدضوثة١ز 

. 40ػجًٛ ٌِٖٚع ِو ثِض١جٍ لٕجر ث٠ٌِْٛ  ًَ  ػج

 ِقّو ف٠ٌو

ٓ ِؤثًٍر ثٌقٌوز ث١ٌٕٟٛز إٌٝ ِٛثالر صقٛي ػ 38

 ثالفضالي ثإلٔؾ١ٍَٜ

ػذجُ فٍّٝ 

 ثٌغجٔٝ

ِٕٙج فك ثدٖؼٛح  14ًة١ِ أ٠ٌِىٝ أػٍٓ ِذجهةز 39

فٝ صم٠ٌٌ ١ٌِٚ٘ج / ثػضٌف دجٌقّج٠ز ثٌذ٠ٌطج١ٔز 

 ػٍٝ ٌِٚ فٝ ِؤصٌّ ثٌٍٚـ دذج٠ًِ.

ٌْٓٚ 

َ/ ثّضمجي دؼو ِمضً 1924ٕىً أٚي ٍٚثًر دٌٌّج١ٔز 40

 جن/ٔفٝ ٌؾ٠ٌَر ِجٌطز عُ ١ًّٖث١ٌٌْ ٌٝ ّض
 ّؼو ٍغٍٛي

ثٌّٕوٚح ثٌْجِٝ ثٌيٜ ًفٜ ثٌّْجؿ ٌٍٛفو ثٌٌّٜٚ  41

 دجٌْفٌ ٌّؤصٌّ ثٌٍٚـ ٚٔفٝ ّؼو ٍغٍٛي
 ث١ٌٌْ ٚٔؾش

ُػ١ٓ دوالً ِٓ ٚٔؾش ٚلوَ إٔيثً ٌقىِٛز ّؼو ٍغٍٛي  42

 ٌْقخ ثٌؾ١ٔ ِٓ ثٌْٛهثْ دؼو لضً ٌٝ  ّضجن

ثٌؾٌٕثي 

 ثٌٍٕذٝ

 

ػٞٛثً إلػوثه  30ٕىً ٌؾٕز ِٓ ًة١ِ ثًٌٍٛثء  43

 َ.1923ثٌوّضًٛ ثٌيٜ ػٌف دوّضًٛ 

ػذوثٌنجٌك 

 عٌٚس

ًة١ِ ِؾٍِ ث١ٌٖٛك صٌٛٝ ثٌٍٛثًر دؼو ثّضمجٌز  44

 ّؼو ٍغٍٛي ٚلجَ دْقخ ثٌؾ١ٔ ِٓ ثٌْٛهثْ
 ٠ًٍٛ دجٕج

َ 1923صٌٛٝ ًةجّز ثًٌٍٛثء ٚأٌغٝ هّضًٛ 45

 َ.1930ٚٚٝغ ِىجٔٗ هّضًٛ 

إّّجػ١ً 

 ٙولٝ

ِز فَح ثٌٛفو دؼو ٚفجر ّؼو صٌٛٝ ٍػج 46

َ/ ٚلغ ِغ د٠ٌطج١ٔج ِؼج٘ور 1927ٍغٍٛي

َ فٝ أوضٛدٌ 1936َ / أٌغج ِؼج٘ور 1936

1951. َ 

ِٚطفٝ 

 ثٌٕقجُ

 28ثػٍٓ ٔفْٗ ٍِىجً ػٍٝ ٌِٚ دؼو ص٠ٌٚـ 47

َ 1930َ/ لجَ دئٌغجء هّض1922ًٛفذٌث٠ٌ

َ دؼو إػضٌثٛ ثٌٖؼخ 1923ٚثػجه هّضًٛ 

 َ .1930ػٍٝ هّضًٛ

 ثٌٍّه فؤثه

إٍهثه ٔفٛى ثٌمٌٚ ثٌٍّىٝ دئػضالةٗ ثٌؼٌٓ دؼو  48

َ 1942فذٌث٠ٌ  4َ/ لذً إٔيثً 1936ِؼج٘ور 

 ٚػٌٛ ثٌٍٛثًر ػٍٝ ِٚطفٝ ثٌٕقجُ فمذً .

ثٌٍّه 

 فجًٚق

٠ٌٍٚ ثٌّْضؼٌّثس ثٌذ٠ٌطج١ٔز أًٍّضٗ د٠ٌطج١ٔج  49

إللٕجع ثٌٖؼخ ثٌٌّٜٚ دمذٛي ثٌقّج٠ز 

 ثٌذ٠ٌطج١ٔز

فجٚٝجس صفجٚٛ ِغ ّؼو ٍغٍٛي ٚثٔضٙش ثٌّ

 دٌّٖٚع ِؼج٘ور ًفٞٗ ثٌٖؼخ .

ٌٍِٕ 

٠ٌٍٚ مجًؽ١ز د٠ٌطج١ٔج ثٌيٜ هثًس ِفجٚٝجس  50

 َ ٌٚىٕٙج فٍٖش.1921د١ٕٗ ٚد١ٓ ػوٌٝ ٠ىٓ 
 و١ٌٍْٚ

ثٌمجةو ثٌؼجَ ٌٍؾ١ٔ ثٌٌّٜٚ ٚثٌقجوُ ثٌؼجَ  51

 َ 1924ٔٛفّذ19ٌٌٍْٛهثْ ٚثٌيٜ أُغض١ً

ث١ٌٌْ ٌٝ 

 ّضجن

د١ٕٗ  ًة١ِ ًٍٚثء ٌِٚ ثٌيٜ هثًس ِفجٚٝجس 52

 َ ٌٚىٕٙج فٍٖش.1921ٚد١ٓ و١ٌٍْٚ 
 ػوٌٝ ٠ىٓ

 صفٌْ دُ
 ؟ ثالّضٛثة١ز ٌأللج١ٌُ فٌد١ز فّالس إّّجػ١ً ثٌنو٠ٛ : صٛؽ١ٗ 1

 ث١ًٌٕ ١ِجٖ ػٍٝ ث١ٌْطٌر ثٌؾٕٛح فٝ ٚثٌضّٛغ ثٌٌل١ك صؾجًر ٌّٕغ:  ػ

 ؟ 1875َ ػجَ ثٌّنضٍطز ٌٍّقجوُ إّّجػ١ً ثٌنو٠ٛ : إٖٔجء2

 . ٌم١ٍٕٚزث ثٌّقجوُ ِْجٚا ِٓ ٌٍقو: ػ

 ؟ 1876َ ِج٠ٛ ثٌو٠ٓ ٌٕٚوٚق إّّجػ١ً ثٌنو٠ٛ : إٖٔجء3

 ثٌو٠ْٛ صْو٠و ػٍٝ ثإلٌٕثف –ٌٍو٠ْٛ ثٌّنٚٚز ثٌّذجٌغ ٌضٍُْ: ػ

 ث٠ٌٌّٚز ٌٍنَثٔز فٌػ١ز مَثٔز دّغجدز وجْ. )ألٙقجدٙج

 ؟ ١ٌٍَّث١ٔز ثٌٕٛثح ِؾٍِ ِٕجلٖز دجٕج ٠ٌٕف : ًف4ٜ

 .  ثألًٚٚد١ز دجٌوٚي ثالٙطوثَ ٠ضؾٕخ ٌىٝ:  ػ

 ؟ وجًِ ِٚطفٝ ِْجٔور ػٓ فٌْٔج : صنٍٝ 5

 . 1904َ ػجَ ثٔؾٍضٌث ِغ ثٌٛهٜ ثالصفجق ػمو٘ج دْذخ:  ػ

 ؟ 1919َ ِجًُ فٝ ِجٌطز ؽ٠ٌَر إٌٝ ًٚفجلٗ ٍغٍٛي ّؼو : ٔفٝ 6

 ًفٜ – ثألِز ِٓ ثٌضٛو١الس دؾّغ ثٌٌّٜٚ ثٌٛفو ل١جَ دْذخ:  ػ

 . ثٌٌّٜٚ ثٌٛفو ِطجٌخ ثالفضالي ٍّطجس
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 ٌِٚ ؟ إٌٝ ٌٍِٕ ثًٌٍٛه دٌةجّز ٌؾٕز د٠ٌطج١ٔج : إًّجي 7

 . ٌِٚ ػٍٝ ثٌذ٠ٌطج١ٔز ثٌقّج٠ز دمذٛي ثٌٌّٜٚ ثٌٖؼخ إللٕجع:  ػ

 ؟ ِٚمجٟؼضٙج ٌٍِٕ ٌؾٕز ِغ ثٌضفجٚٛ ثٌٌّٜٚ ثٌٖؼخ : ًفٜ 8

 ثٌٌّٜٚ ٌٍٛفو ثٌٛوجٌز ػٓ ثٌضٕجٍي ٠ؼٕٝ ٌٍِٕ ٌؾٕز ِغ ثٌضفجٚٛ ألْ:  ػ

 . ٍغٍٛي ّؼو دٌةجّز

وَ. دج٠ًِ فٝ ثٌٌّٜٚ ٛفوثٌ ِّٙز : فًٖ 9  دؼو ثٌٌّٜٚ ثٌٛفو أػٞجء ُٙ

 دجٌّؤصٌّ ثٌّٛؽٛهر ثٌوٚي ِٓ وً إلػضٌثف:  ػ دج٠ًِ ؟ إٌٝ ٌُٚٙٛٙ

 . ٌِٚ ػٍٝ ثٌذ٠ٌطج١ٔز دجٌقّج٠ز ٌْٚٓ ثأل٠ٌِىٝ ٚثٌٌة١ِ

 ث١ٌٕٟٛز؟ أِج١ُٔٙ ١٠ٌٌٍّٚٓ 1922َ فذٌث٠ٌ 28 ص٠ٌٚـ ٠قمك : ٌُ 10

 ثٌضقفظجس ٚ٘ٝ ٌِٚ إّضمالي ل١وس أًِٛ دؼور د٠ٌطج١ٔج إفضفجظ دْذخ: ػ

 (أوضذُٙ. ) ثألًدؼز

 ؟ 1924َ ػجَ( دٌٌّج١ٔز ٍٚثًر أٚي) ٍغٍٛي ّؼو ٍٚثًر : ثّضمجٌز 11

 ٌؼور ٍٟٚذٗ ّضجن ٌٝ ث١ٌٌْ ِمضً دؼو ثٌٍٕذٝ ثًٌٍٛه إٔيثً ًفٞٙج دْذخ:  ػ

  ثٌْٛهثْ ِٓ ثٌؾ١ٔ ّقخ ِٕٙج ِطجٌخ

 ٌٍٍّه أػطٝ ألٔٗ : ػ ؟ 1930َ ٌوّضًٛ ثٌٌّٜٚ ثٌٖؼخ : ِؼجًٝز12

 . وغ١ٌر ِٛثٝغ فٝ ٚفمٛلٙج ثألِز ٍّطز ٚأ٘وً ثٌٍْطجس ِٓ ٠َِوثً 

 فٝ ث١ٌٕجد١ز ثٌق١جر إعٌثء إٌٝ 1923َ هّضًٛ دؼو ثألفَثح صؼوه ٠ؤهٜ : 13ٌُ

 ٌضقم١ك ٚد٠ٌطج١ٔج ثٌٍّىٝ ٌٍمٌٚ أهثر وجٔش ثألفَثح ألْ:  ػ ؟ ٌِٚ

 ؟ ثٌٌّٜٚ ثٌٖؼخ ٌّٚجٌـ ثٌٕظٌ هْٚ ِٚجٌقّٙج

 . ِؾجٔجً  ٚثٌفمٌثء ثٌؼّجي ٌضؼ١ٍُ:  ػ ؟ ث١ٍ١ٌٍز ثٌٖؼخ ِوثًُ ٖجء: إ14ٔ

 ؟ ثٌو١ٌٚز دجٌمٜٛ وجًِ ِٚطفٝ : ثصٚجي15

 . ثالّضمالي فٝ ٌِٚ دقك فٌْٔج ٚمجٙز ثٌو١ٌٚز ثٌمٜٛ ٌضؼ٠ٌف:  ػ

 ؟ ٌٌّٚ ثٌذ٠ٌطجٔٝ ثالفضالي ظً فٝ ثٌضؼ١ٍُ : صو16ًٛ٘

 دٙوف ل١ٍٍز فتز فٝ ٚفٌٖٚ ٌِصفؼز دٌّٚٚفجس ؽؼٍٗ ػٍٝ ػٍّٛث ألُٔٙ:  ػ

 ثٌقى١ِٛز ثإلهثًثس فٝ ٌٍؼًّ ِٛظف١ٓ صن٠ٌؼ

 ٚفٌْٔج د٠ٌطج١ٔج ٌٌغذز:  ػ ؟ 1882َ ٠ٕج٠ٌ ثألٌٚٝ ثٌّٖضٌوز : ثٌّيوٌر17

 . ث١ٌٕٟٛز ثٌقٌوز ِٛثؽٙز فٝ صٛف١ك ثٌنو٠ٛ ٌِوَ صم٠ٛز فٝ

 ٚفٌْٔج د٠ٌطج١ٔج ٌٌغذز:  ػ ؟ 1882َ ِج٠ٛ ثٌغج١ٔز ثٌّٖضٌوز : ثٌّيوٌر18

 . ثٌؼْى١٠ٌٓ ِٛثؽٙز فٝ صٛف١ك ثٌنو٠ٛ ٌِوَ زصم٠ٛ فٝ

 ؟ دجٕج ٠ٌٕف ٍٚثًر : ثّضمجٌز19

 . ث١ٌَّث١ٔز ِٕجلٖز ػٍٝ ثٌٕٛثح ِؾٍِ إلٌٙثً:  ػ

 ؟ 1882َ ثٌٍٛثًر ًةجّز ِٓ ثٌذجًٚهٜ : ثّضمجٌز20

 . ثٌغج١ٔز ثٌّٖضٌوز ثٌّيوٌر ػٍٝ ثػضٌثٝجً :  ػ

 لٌٚ ٠طج١ٔزثٌذٌ ثٌودجدجس فٚجً) 1942َ فذٌث٠ٌ 4 فجهط : ٚلٛع21

 دجٕج ثٌٕقجُ ِٚطفٝ صؼ١١ٓ فٝ فجًٚق ثٌٍّه ِّجٍٟز دْذخ:  ػ ؟ (ػجدو٠ٓ

 . ٌٍقىِٛز ًة١ْجً 

 ؟ ٌٌٍٖٟز ػ١وثً  ػجَ وً ِٓ ٠ٕج٠ٌ 25 ٠َٛ : ثػضذجً 22

 ثٌذجٍّز ثٌّمجِٚز فٝ ث١٠ٌٌّٚٓ ِٓ وذ١ٌ ػوه ثّضٖٙجه ىوٌٜ ألٔٗ:  ػ

 ثالّّجػ١ٍ١ز جفظزِق ِذٕٝ ثٌذ٠ٌطج١ٔز ثٌمٛثس فجٌٙس ػٕوِج ثٌٌٖٟز ٌؾٕٛه

 . ثٌٌٖٟز ؽٕٛه ّالؿ ٌَٕع

 ؟ ث١ٌٕجدٝ ثإلٙالؿ ػٙو إّّجػ١ً ػٙو : ٠ؼضذ23ٌ

 ثٌالةقز ٚٝغ ػٍٝ ٚػًّ 1866َ ػجَ ثٌٕٛثح ًٕٜٛ ِؾٍِ أٖٔأ ألٔٗ:  ػ

 َ 1878ثٌّْؤٌز ٚثٌقىِٛز( ثٌوّضًٛ) ثألّج١ّز

 

 ؟ صٛف١ك ثٌنو٠ٛ ثدٕٗ ٚص١ٌٛز إّّجػ١ً ثٌنو٠ٛ : ػَي24

 إٙوثً -2. ثٌٍٛثًر ػٓ ثألؽٕذ١١ٓ ث٠ٌ٠ٌٍٛٓ إلٚجء-1 دـ ل١جِٗ دْذخ:  ػ

 لجِش ٌيٌه.  ث١ٌٕٟٛز ٌالةقز ٟذمجً  ثٌو٠ْٛ دض٠ْٛز 1879َ أد٠ًٌ ٌَِّٛ

 . صٛف١ك ثدٕٗ ٚص١ٌٛز ٌؼٌَز ثٌٍْطجْ ػٍٝ دجٌٞغ٠ ٚفٌْٔج د٠ٌطج١ٔج

 ١ِوثْ فٝ 1881َ ّذضّذ9ٌ ػٌثدٝ أفّو دم١جهر ث١ٌٕٟٛز : ثٌّظجٌ٘ر25

 دـ ٌذزٌٍّطج    ؟ ػجدو٠ٓ

 ثٌْٕك ػٍٝ ٔٛثح ِؾٍِ صٖى١ً-2ثٌّْضذور ٠ًجٛ ٍٚثًر ػَي-1: ػ

 .ؽٕوٜ أألف 18إٌٝ ثٌؾ١ٔ ػوه ٠ٍجهر-3ثألًٚٚدٝ

 ؟ ثٌىذ١ٌ ثٌضً فٝ ثٌؼٌثد١١ٓ : ٠َّ٘ز26

    1882َّذضّذ9ٌ فٝ  ػٌثدٟ دؼ١ٚجْ ًِٕٖٛثً  ثٌؼغّجٟٔ ثٌٍْطجْ ثػالْ-: ػ

   .      ثٌطٌف١ٓ د١ٓ ثٌؼْى٠ٌز ثٌمٛر صىجفؤ ػوَ -

 .ٚثالٔؾ١ٍَ ٌٍنو٠ٛ  ث٠ٌٌّٚز ثٌمٛثس ػٕجٌٙ دؼٜ ١ِٛي -

 ثألٚي ؟ دجٕج ػذجُ ػٙو فٝ ثٌٕٙٞز فٌوز : صٛلف27

 ف١ظ ِٓ ثٌؾ١ٔ فؾُ مفٜ -ح ٚثٌّٚجٔغ ثٌّوثًُ ِؼظُ ثغٍك -أ:  ػ

 ثٌذق٠ٌز ثٌضٌّجٔز أػّجي ػطً -ػ ٚثألٍّقز ثٌؼوه

 ٌٌّٚ ذزدجٌْٕ ث٠ٌِْٛ لٕجر ٌقفٌ ثٌغجٔٝ ثالِض١جٍ ٌٕٟٚ : إؽقجف28

 ثٌقىِٛز صٕجٍي -1 ثٌٌٖوز ٌٚجٌـ وجٔش أٔٙج: دْذخ:  ػ  ٚث١٠ٌٌّٚٓ ؟

 ٚثٌضٌػز ثٌّجٌقز ثٌمٕجر إلٖٔجء ثٌّطٍٛدز ثألًثٝٝ ؽ١ّغ ػٓ ِؾجٔجً  ث٠ٌٌّٚز

 ٌِٚ صقًٚ -3.   ث١٠ٌٌّٚٓ ِٓ ثٌؼّجي أمّجُ ثًدغ ٠ىْٛ -2.ثٌنٚذز

 .ثألًدجؿ ٙجفٝ ِٓ% 15

 ؟ ثّّجػ١ً ثٌنو٠ٛ ػٙو ٝف ٌِٚ فٝ ثالؽٕذٝ ثٌضومً : ثٍه٠جه29

 لٕجر ثفضضجؿ سففال ػٍٝ دذيك ثإلٔفجق-2ثاللضٌثٛ ١ّجّز-1دْذخ:  ػ

 دجٌٍْطجْ ػاللضٗ -4.ثالؽٕذ١ز ثالِض١جٍثس-3ث٠ٌِْٛ

 ؟ 1878َ ػجَ ٌِٚ فٝ ثألًٚٚد١ز ثٌضقم١ك ٌؾٕز : إٖٔجء30

 ثألؽٕذ١جْ ثٌٌل١ذجْ فطجٌخ ٌِٚ فٝ ٚثًصذجوجً  ّٛءثً  ثٌّج١ٌز ثألًِٛ ٠ٌَجهر:  ػ

 ٚثإلهث٠ًز ثٌّج١ٌز ثٌٖتْٛ فٝ ٌٍضقم١ك إٖٔجةٙج

.  ٌِٚ ٕتْٛ فٝ ثالؽٕذٝ ثٌضومً ثٍه٠جه -1:  ػ ؟. ثٌؼٌثد١ز ثٌغًٛر : ل١ج31َ

 .ثٌمِٛٝ ثٌٛػٝ ٌّٕٛ أهس ثٌضٝ ثٌغٌد١ز ثٌفى٠ٌز ثٌّؤعٌثس -2

 ثٝطٙجه -4. دجٕج ٠ًجٛ ٍٚثًر ػٙو فٝ ثاللضٚجه٠ز ٌِٚ أفٛثي ّٛء -3

 . ١٠ٌٓثٌّٚ ٌٍٞذجٟ ًفمٝ ػغّجْ

 ؟ 1919َعًٛر : ل١ج32َ

 ثصنيصٙج ثٌضٝ ثٌؼ١ٕفز ثإلؽٌثءثس -2.  ثٌٟٕٛٝ ثٌٛػٝ ّٔٛ ثٍه٠جه-1:  ػ

 أؽً ِٓ صقجًح أٔٙج ٚفٍفجةٙج إٔؾٍضٌث ثهػجء -3. 1ع ثٌقٌح أعٕجء د٠ٌطج١ٔج

 . 14ثٌـ ِذجهةز ٌْٚٓ ثأل٠ٌِىٝ ثٌٌة١ِ إػالْ -4. ثٌٖؼٛح ٚثّضمالي ف٠ٌز

 ثٌقٌح ثٔوالع ػمخ ٚد٠ٌطج١ٔج ث٠ٌٌّٚز ثٌقىِٛز د١ٓ مالف : ٚؽٛه 33

 ػٍٝ ثٌقٌح ٌِٚ صؼٍٓ أْ ػٍٝ د٠ٌطج١ٔج إٌٙثً دْذخ:  ػ ؟ ثٌغج١ٔز ثٌؼج١ٌّز

 .ث٠ٌٌّٚز ثٌقىِٛز صٌفٞز وجٔش ِج ٚ٘ٛ ثٌّقًٛ هٚي

 ؟ ٚثٌٙوث٠ج ثٌّجي صمو٠ُ ػٍٝ دجٌٍْطجْ ػاللضٗ فٝ ػذجُ ثٌنو٠ٛ : ثػضّو34

 ِٕٚٙج فىّٗ ٔطجق دٙج ٠ّٛغ فٌِجٔجس ػٍٝ ٌٍقٚٛي:  ػ

 (.ثٌٌّٚ ثٌؾ١ٔ ػوه ٠ٍجهر -أدٕجةٗ أوذٌ فٝ ثٌؼٌٓ ًٚثعز ؽؼً)

 
 

 ؟ ثٌؼٌثد١ز ثٌغًٛر : ف35ًٖ

 .       ثٌطٌف١ٓ د١ٓ ثٌؼْى٠ٌز ثٌمٛر صىجفؤ ػوَ -:  ػ

 .ٚثالٔؾ١ٍَ ٌٍنو٠ٛ  ث٠ٌٌّٚز ثٌمٛثس ػٕجٌٙ دؼٜ ١ِٛي -

 همٌُٛٙ ٚص١ًْٙ ثالٔؾ١ٍَ ِغ( ه١ٌْذِ)ث٠ٌِْٛ لٕجر إهثًر صٛثٟؤ -

 .ثٌمٕجر

 1882َّذضّذ9ٌ فٝ  ػٌثدٟ دؼ١ٚجْ ًِٕٖٛثً  ثٌؼغّجٟٔ ثٌٍْطجْ ػالْث -

 ث٠ٌٌّٚز ثٌمٛثس ٌّْجٔور ثٌٖؼذ١ز ثٌضؼذتز أل١ّ٘ز ثٌغًٛر ل١جهر إهًثن ػوَ -

 . ث١ٌٕٟٛز ثٌقٌوز ٙجٌـ فٝ صىٓ ٌُ  1882َ ػجَ ثٌو١ٌٚز ثٌظٌٚف -

 ؟ ثٌؼغّج١١ٔٓ ِغ ِؼجًوُٙ فٝ ثٌٍّّٛو١ز ثٌؾ١ٛٓ : ٠َّ٘ز 35

. ثٌٍْطز ػٍٝ ثٌّْضٌّ ٚثٌَٕثع ٌٍّّج١ٌه ثٌوثمٍٝ ثالّضمٌثً ػوَ -1:  ػ

 . ثٌؼغّج١ٔز ٌٍؾ١ٛٓ ثٌؼْىٌٜ ثٌضفٛق -2

 ؟ ثٌف١ٌْٔز ثٌقٍّز أِجَ ثٌّّج١ٌه : ٠َّ٘ز 36

 ثٌف١ٌْْٔٛ ثّضنوَ د١ّٕج ثٌف١ٌّٚز ػٍٝ ثٌّّج١ٌه ثػضّجه: دْذخ:  ػ

 . ثٌقو٠غز ٚثٌّؼوثس ثٌّوثفغ

 ثٌقٍّز لوَٚ ػٕو ثٌؼٍّجء ِٓ ٌّؾّٛػز ٔجد١ٍْٛ : ثٙطقجح 37

 ؟ ٌِٚ إٌٝ ثٌف١ٌْٔز

 . ِٛثًه٘ج ثّضغالي ٚو١ف١ز ثٌٕٛثفٝ ؽ١ّغ ِٓ ٌِٚ أفٛثي ٌوًثّز:  ػ

 ؟ ٝؼفٗ ػٛثًِ عٕج٠جٖ فٝ ثٌؼغّجٔٝ ثٌقىُ ٔظجَ : فًّ 38

 ٍّطز ٠ٍجهر –.    ّٕٛثس 3: 1 ِٓ ثٌٛثٌٝ فىُ ِور لٌٚ -: دْذخ:  ػ

 . ثٌؼغّج١ٔز ٚثٌقج١ِز ثٌو٠ٛثْ

  ؟ ثٌىذ١ٌ ده ػٍٝ فٌوز : فًٖ 39

 ٌٍٍْطجْ( ثٌىذ١ٌ ده ػٍٝ ٔجةخ) ثٌو٘خ أدٛ ده ِقّو إٔق١جٍ دْذخ:  ػ

 .ثٌىذ١ٌ ده ػٍٝ ٝو ِؼٗ ٚثصفجلٗ ثٌؼغّجٔٝ

 ؟ ثٌؼغّجٔٝ ثٌؼٌٚ أعٕجء ٌِٚ فٝ ثٌٕٚجػز ٚصأمٌ : صو40ًٛ٘

 ٚثٌٕٚجع ثٌقٌف١١ٓ أٌِٙ إًّجي –.  ثًٌَثػز صوً٘ٛ -:دْذخ:  ػ

 .ثٌؼغّج١ٔز ثٌوٌٚز ػجّٙز زث٢ّضجٔ إٌٝ ث١٠ٌٌّٚٓ

 أعٕجء ٚثٌضنٍف دجٌؾّٛه ٌِٚ فٝ ٚثٌغمجف١ز ثٌفى٠ٌز ثٌق١جر : ثصّْش41

 . ٌِٚ ػٍٝ ثٌؼغّج١ْٔٛ فٌٝٙج ثٌضٝ ثٌؼٌَز دْذخ:  ػ ؟ ثٌؼغّجٔٝ ثٌقىُ

 ؟ ثٌٚؼ١و أ٘جٌٝ إمٞجع فٝ ثٌف١ٌْٔز ثٌمٛثس : ف42ًٖ

 ًنٚثٌّؼج ثٌّٕجٕٚجس فٌح ٚثصذجػُٙ ثٌٚؼ١و أ٘جٌٝ ِمجِٚز:  ػ

 . ثٌٛثهٜ ٌطٛي ٔظٌثً  ثٌف١١ٌْٔٓ لٛر أٔٙىش ثٌضٝ ثٌّضفٌلز

 ؟. 1799َ ِجًُ فٝ ثٌٖجَ ػٍٝ ثٌف١ٌْٔز : ثٌقٍّز43

 ثٌٖجَ ِٓ ثٌمجهَ ثٌؼغّجٔٝ ثٌؾ١ٔ ػٍٝ ثٌمٞجء فٝ ٔجد١ٍْٛ ٌٌغذز: ػ

 . ٌِٚ إٌٝ ٠ًٚ أْ لذً

 ؟. ػىج همٛي فٝ ٔجد١ٍْٛ : فًٖ 44

 ِْجػور –. ثٌؾَثً دجٕج فّوث دم١جهر ػىج أ٘جٌٝ ٚثّضذْجي ِمجِٚز -ػ

 . دجٌّؤْ ػىج أل٘جٌٝ ٚإِوثهٖ ثٌذ٠ٌطجٔٝ ثألّطٛي

 ؟. فٌْٔج إٌٝ ٌّثً  ٔجد١ٍْٛ : ًف45ً١

 . فٌْٔج ٝو ثألًٚٚد١ز ثٌوٚي صقجٌف دْذخ: ػ

 دمجء ثّضقجٌز أهًن و١ٍذٌ ألْ: ػ؟ 1800َ ػجَ ثٌؼ٠ٌٔ ِؼج٘ور :ػمو46

 . ؽجٔخ وً ِٓ ه٘جصٙو ثٌضٝ ثألمطجً ظً فٝ ٌِٚ فٝ ثٌف١ٌْٔز ثٌقٍّز

 ؟ 1800َ ػجَ ثٌؼ٠ٌٔ ِؼج٘ور : ف47ًٖ

 ثٌؾ١ٔ ثّضْالَ ٍٟٚذش ثالصفجق د٠ٌطج١ٔج فىِٛز ًفٜ دْذخ:  ػ

 .و١ٍذٌ فٌفٜ فٌح وأٌّٜ ثٌفٌْٔٝ
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 ؟ 1804َ ِجًُ فٝ ثٌٌّٜٚ ثٌٖؼخ : عًٛر48

 . ثأل٘جٌٝ ػٍٝ ٚثإلصجٚثس ثٌٌٞثةخ ثٌؼغّج١١ٔٓ ثٌٛالر فٌٛ دْذخ:  ػ

 ٠ّغٍْٛ أُٔٙ ٠ٌٜ وجْ ألٔٗ:  ػ ؟ ثٌّّج١ٌه ِٓ ػٍٝ ِقّو : صن49ٍ٘

 . دجٌقىُ ثالٔفٌثه فٝ ٌٌغذضٗ دجإلٝجفز ، ٌِٚ فٝ ٚثٌفٛٝٝ ٌٍمٍك ِٚوً

 ؟ ثالفضىجً ٔظجَ أّجُ ػٍٝ ثٌٌّٜٚ ثاللضٚجه ػٍٝ ِقّو : صٕظ50ُ١

 . ثٌو١ٌٚز ثٌضؾجًر ّٛق فٝ ِٕجفْجً  همٌٛٗ ١ٌّٞٓ:  ػ

 ؟ ػٍٝ ِقّو ػٙو ٝف ٚثٌنجًؽ١ز ثٌوثم١ٍز ثٌضؾجًر : ٖٔطش 51

 . ثٌوثمٍٝ ٚثالّضمٌثً -     ٚثٌٕٚجػز ثًٌَثػز ثٍه٘جً دْذخ:  ػ

 ؟ ػٍٝ ِقّو ػٙو فٝ ثٌضؾجً ٟذمز : صو52ًٛ٘

 . ثٌضؾجًر فٝ ثالفضىجً ٌٕظجَ ػٍٝ ِقّو صطذ١ك دْذخ:  ػ

 ٌْو ِٛظف١ٓ – إٌٝ ٌقجؽضٗ:  ػ؟ ٚثٌغمجفز دجٌضؼ١ٍُ ػٍٝ ِقّو : ث٘ضّج53َ

  ٚثألّطٛي ثٌؾ١ٔ فجؽز ٌْو ِٚضن١ٚٚٓ ف١١ٕٓ –.  زثٌقى١ِٛ ثٌّٚجٌـ فجؽز

 ؟ ثألؽجٔخ ثألّجصير دذؼٜ ػٍٝ ِقّو : ثّضؼجْ 54

 . ثٌضٌؽّز فٝ ثٌّْجّ٘ز –  .   ثٌؼ١ٍج ثٌّوثًُ فٝ ثٌضو٠ًِ -:   دٙوف:  ػ

 ؟ دٛالق فٝ ثأل٠ٌ١ِز ٌٍّطذؼز ػٍٝ ِقّو إٖٔجء: 55

.   ٚثٌف١ٕز ثألهد١ز ضخثٌى ٟذغ –. ٌٍّوثًُ ثٌالٍِز ثٌىضخ ٟذغ -:  دٙوف:  ػ

 . ث٠ٌٌّٚز ثٌٛلجةغ ٙق١فز إٙوثً –

 ؟ ٌِٚ فٝ ثإلهثًر صٕظ١ُ ػٍٝ ِقّو أػجه: 56

 . ثٌذاله ٕتْٛ فٝ ثٌىجٍِز ث١ٌْطٌر ٠ّٞٓ ٌىٝ:  ػ

 أِجَ ثألًٚٚد١ز ثٌوٚي صومً. ) 1840َ ػجَ ثٌو١ٌٚز ٌٕوْ ِؼج٘ور ػمو: 57

 ػٍٝ ِقّو أْ د١زثألًٚٚ ثٌوٚي إهًثن دْذخ:  ػ ؟ (.ِقّو ٔفٛى ثٍه٠جه

 .ٔفٛىٖ ٚثٍه٠جه ثٔضٚجًثصٗ ٔض١ؾز ثٌوٌٚٝ ثٌضٛثٍْ ػٍٝ مطٌثً  ٠ّغً أٙذـ

 فٌٚح ٔٙج٠ز فٝ ثٌؼغّجٔٝ ٚثٌٍْطجْ ػٍٝ ِقّو د١ٓ ثٌؼاللز صٛصٌ: 58

 ٌضأ١ِٓ ثألًٚٚد١ز ثٌوٚي ِغ ِذجٌٕر ػٍٝ ِقّو صفجٚٛ دْذخ:  ػ ؟  ث١ٌٛٔجْ

 . ٌٍٍْطجْ ثٌٌؽٛع هْٚ ثٌؾ١ٔ ثْٔقجح

 ثٌمٛر أْ أهًن ألٔٗ: ػ ؟ ثٌؼْى٠ٌز ثٌمٛر دذٕجء ػٍٝ ِقّو : ث٘ضّج59َ

 . ثٌقو٠غز ثٌوٌٚز دٕجء فٝ أ٘وثفٗ ٌضقم١ك ثألّج١ّز ثٌوػجِز ٘ٝ ثٌؼْى٠ٌز

 ؟ ٌِٚ فٝ ثٌوٚث٠ٚٓ دئٖٔجء ٔجد١ٍْٛ : ث٘ضّج60َ

 ف١ظ ِٓ ثًٌٖٜٛ ِؾجٌِ ٔظجَ ػٍٝ ٚثألػ١جْ ثٌؼٍّجء ٌضو٠ًخ:  ػ

 .ثأل٘جٌٝ ػٍٝ دجٌٕفغ ٠ؼٛه دّج ث٢ًثء ٚصٍمٝ ثالّضٖجًر

 ثٌف١ٌْٔز ثٌقٍّز مٌٚػ دؼو ٚثٝطٌثدجس فٛٝٝ فضٌر ٌِٚ : ٕٙوس61

 ؟ ثٌقىُ ػٍٝ ِقّو ص١ٌٛٗ ٚفضٝ

 ثّضتغجً فٝ ًغذز ٚثٔؾٍضٌث ٚثٌؼغّج١١ٔٓ ثٌّّج١ٌه د١ٓ ثٌٌٚثػجس دْذخ: ػ

 .ٌِٚ ػٍٝ ثٌٕفٛى ٚد٠ْ ث١ٌْطٌر فٝ ُِٕٙ وً

 ؟ 1799َ ػجَ ّج١ٔزثٌؼغ ثٌوٌٚز ِغ ثٌٌّٚٝ ثٌذ٠ٌطجٔٝ ثٌضقجٌف: 62

 . ٌِٚ ٚثّضٌهثه ثٌؼْى٠ٌز دجٌمٛر ٌِٚ ِٓ ثٌف١١ٌْٔٓ إلمٌثػ:  ػ

 عًٛر أعٕجء ٍػّجةٗ ٚعمز ثٌٌّٜٚ ثٌٖؼخ ػطف وْخ فٝ ِقّو ٔؾجؿ:  63

 ؟ 1804َ ِجًُ فٝ ثٌٖؼخ

.   ثٌْجمط١ٓ دجأل٘جٌٝ ثمض٠ٍ –.   ٚثٌّٖج٠ل ثٌؼٍّجء إٌٝ دجالّٔٞجَ ؽجٌ٘ -: ػ

 صؼ١١ٓ ثلضٌؿ –.   ثٌٕجُ ػٓ ث٠ٌٌٞذز ٌٌفغ ؽٙوٖ جًلٚ دذيي ٌٍؼٍّجء صؼٙو –

  ثٌؼغّجٔٝ ثٌٍْطجْ لذً ِٓ صؼ١١ٕٗ ٚصُ ٌِٚ ػٍٝ ٚث١ٌجً  دجٕج م١ًٕٛو

 ؟ ه١ِجٟ ِو٠ٕز إٌٝ ِىٌَ ػٌّ ١ٌٍْو ػٍٝ ِقّو ٔفٝ:  64

 . ٕؼذ١ز ًلجدز أٚ ٚٙج٠ز هْٚ دجٌقىُ ٠ٕفٌه أْ أًثه ألٔٗ:  ػ

 ِقّو مٍغ -2. ٌِٚ فضاليإ -1: ػ ؟ 1807َ ٌِٚ ػٍٝ ف٠ًٌَ فٍّز: 65

 .ٌِٚ فىُ ثألٌفٝ ده ِقّو ص١ٌٛز -3.  ػٍٝ

 . إّّجػ١ً ثٌنو٠ٛ ػٙو فٝ ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثٌٕٙٞز ثٌضؼ١ٍُ ثٍه٘جً 66

 ؟ إّّجػ١ً ثٌنو٠ٛ ػٙو فٝ ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثٌٕٙٞز ثٌضؼ١ٍُ : ثٍه٘جً 66

 ٍِٚٚقز ثٌٌٙو ٚهثً ثٌىضخ هثً ٚأٖٔأ - ثٌّوثًُ ه٠ٛثْ فضـ أػجه:  ػ

 .1875َ ثٌؾغٌثف١ز ٚثٌؾّؼ١ز ٚثٌّْجفز ثإلفٚجء

 ؟ ٚثٌٖجَ ٚث١ٌٛٔجْ ٚثٌْٛهثْ ثٌؼٌد١ز ثٌؾ٠ٌَر فٝ ػٍٝ ِقّو :فٌٚح 67

 ثٌوٌٚز ٔفٛى صٙوه ثٌضٝ ثٌٛ٘ذ١ز ثٌقٌوز ػٍٝ ٌٍمٞجء :ثٌؼٌد١ز ثٌؾ٠ٌَر -:  ػ

 م١كصق فٝ ػٍٝ ِقّو ٌٌغذز : ثٌْٛهثْ  -   .ثٌؼٌد١ز ثٌؾ٠ٌَر فٝ ثٌؼغّج١ٔز

 عٛثً ػٍٝ ٌٍمٞجء : ث١ٌٛٔجْ - . ٚػْى٠ٌز ٚثلضٚجه٠ز ١ّج١ّز ِىجّخ

 . ثٌؼغّج١ٔز ثٌوٌٚز ػٓ دجالّضمالي ٟجٌذٛث ثٌي٠ٓ ثًٌّٛر فٝ ث١ٌٛٔجْ

 ثٌوٚي ِغ صفجٚٝٗ دؼو ٚثٌٍْطجْ ػٍٝ ِقّو د١ٓ ثٌؼاللز ٌضٛصٌ : ثٌٖجَ -

 ثالٔفٚجي ػٍٝ ػٍٝ ِقّو ص١ُّٚ./ثألًٚٚد١ز

 ػجَ أمٌٜ ٚال٠ز إٌٝ ػٍٝ ِقّو دٕمً فٌِجْ ّجٔٝثٌؼغ ثٌٍْطجْ : إٙوث68ً

 ٚص١ٌٛز ػٍٝ ِقّو ٌؼَي ثٌٍْطجْ ػٍٝ د٠ٌطج١ٔج ٝغ٠ دْذخ:  ػ ؟ 1806َ

 . أمٌ ػغّجٔٝ ٚثٌٝ أٜ أٚ ثألٌفٝ ده ِقّو

 ؟ ٌِٚ ػٓ ثٌف١ٌْٔز ثٌقٍّز ًف١ً أٔٚجً ِٓ و١ٍذٌ : وجْ 69

،  ثٌؾٕٛه ػوه صٕجل٘) ؽجٔخ وً ِٓ دجٌقٍّز صق٠١ ثٌضٝ ثألمطجً دْذخ:  ػ

 ( ث١٠ٌٌّٚٓ عًٛثس صؾوه،  ٌٍّمجِٚز ثٌّّج١ٌه ػٛهر

 ؟ َ 15ثٌـ ثٌمٌْ أٚثمٌ ِٕي ١ّٚج١ّجً  ثلضٚجه٠جً  ثٌّّج١ٌه هٌٚز :صوً٘ٛ 70

 صقطُ –. 1498َ ػجَ ثٌٚجٌـ ثٌٌؽجء ًأُ ٠ٌٟك إوضٖجف:  ثلضٚجه٠جً  -أ: ػ

 .   1509َ ثٌذق٠ٌز ه٠ٛ ِؼٌوز فٝ ثٌٍّّٛوٝ ثألّطٛي

 وغٌر –. ثٌّّج١ٌه د١ٓ ثٌّْضٌّ ثٌٌٚثع –.  ثألِٓ ٝطٌثحث -:  ١ّج١ّجً  -ح

 . ثٌوثم١ٍز ٚثٌغًٛثس ثٌفضٓ

 فٝ ثألٚي ١ٍُّ ًغذز.) ٚثٌٖجَ ٌِٚ ػٍٝ ٌالّض١الء ثٌؼغّج١١ٔٓ : ثصؾج71ٖ

 ؟ (ثٌٍّّٛو١ز ثٌوٌٚز أًثٝٝ ػٍٝ ثالّض١الء

 فٞج٠ًجً  ٌضفٛلٙج أًٚٚدج فٝ ثٌضّٛغ مطًٛر ثألٚي ١ٍُّ إهًثن -أ:  ػ

 فٝ ِّضٍىجصٗ ص١ّٛغ فٝ ثألٚي ١ٍُّ ًغذز -ح . ثٌؼغّج١١ٔٓ ػٍٝ ٚػْى٠ٌجً 

 . ثإلّالِٝ ثٌؼجٌُ لٍخ صّغً ثٌضٝ ٌِٚ ػٍٝ دجالّض١الء ثٌٌٖق

 ثٌّؾضّغ أفٛثي صوً٘ٛ. )ثٌؼغّجٔٝ ثٌؼٌٚ مالي ٌِٚ فٝ ثًٌَثػز : صو72ًٛ٘

 وغٌر – ِٓ ثٌفالؿ ِؼجٔجر دْذخ:  ػ؟(.ثٌؼغّجٔٝ ثٌقىُ أعٕجء ٌِٚ فٝ ث٠ٌٌفٝ

 فٝ ثٌٍّض١َِٓ ٚظٍُ ٚصؼْف ثًٌَثػ١ز ثألًثٝٝ ػٍٝ ثٌّفٌٚٝز ثةخثٌٌٞ

 . ثٌضٌع ٚففٌ ثٌْوٚه ٚإلجِز ثٌٌٜ ٌضٕظ١ُ ثٌقىجَ إّ٘جي -  ؽّؼٙج

 ؟ ثٌؼغّجٔٝ ثٌقىُ صقش ٌِٚ فٝ ٚثٌنجًؽ١ز ثٌوثم١ٍز ثٌضؾجًر : صو73ًٛ٘

 ثفضمجه –.   ٚثٌٕٚجػز ثًٌَثػز صوً٘ٛ:  دْذخ:  ثٌوثم١ٍز ثٌضؾجًر -أ:  ػ

 صقٛي:  دْذخ:  ثٌنجًؽ١ز ثٌضؾجًر -ح . ثٌذ٠ٌز ثٌطٌق إّ٘جي –.  ٓثألِ

 . ثٌٚجٌـ ثٌٌؽجء ًأُ ٠ٌٟك إٌٝ ٚثٌغٌح ثٌٌٖق د١ٓ ثٌضؾجًٜ ثٌط٠ٌك

 . ثألًٚٚد١ز ٌٍوٚي ثألؽٕذ١ز ثالِض١جٍثس ثٌؼغّج١ٔز ثٌوٌٚز ِٕـ - ػ

 ٔجد١ٍْٛ فٌٛ – دْذخ: ػ؟ 1798َ أوضٛدٌ فٝ ثألٌٚٝ ثٌمجٌ٘ر عًٛر : ل١ج74َ

 دقغجً  ثٌذ١ٛس صفض١ٔ) دـ ثٌقٍّز ؽٕٛه ل١جَ –.    ث١٠ٌٌّٚٓ ػٍٝ فجهفز ةخٌٝث

 وغ١ٌ ٘وَ –.  ثٌّمجِٚز ػٕجٌٙ ٌّطجًهر ثٌقجًثس أدٛثح ٘وَ –.    ثألِٛثي ػٓ

 ( ثٌمجٌ٘ر صق١ٚٓ دقؾز ٚثٌّْجؽو ٚث٢عجً ثٌّذجٔٝ ِٓ

 ثٌغجٔٝ فٍّٝ ػذجُ ٚثٌنو٠ٛ ثالفضالي ٝو ثٌؾٙجه إٌٝ ف٠ٌو ِقّو ثصؾجٖ:75

 ِؤثًٍر ػٓ ثٌغجٔٝ فٍّٝ ػذجُ ثٌنو٠ٛ صقٛي دْذخ:ػ ؟ٚثفو ٚلش ٝف

 .ثٌذ٠ٌطجٔٝ ثإلفضالي ِٛالر إٌٝ ث١ٌٕٟٛز ثٌقٌوز

 

 

 

 

 َ؟1798 ػجَ ٌِٚ ػٍٝ ١ْزثٌفٌٔ : ثٌقٍّز76

 صىْٛ ِْضؼٌّر دئٖٔجء ِْضؼٌّثصٙج فمو ػٓ فٌْٔج صؼ٠ٜٛ -1: ػ

 . ثٌٕٙو فٟ ِْٚضؼٌّثصٙج ثٔؾٍضٌث د١ٓ ثٌط٠ٌك لطغ -2 .ٌِٚ لجػوصٙج

 ٔظجَ إٌغج -أ دـ لجَ ف١ظ: ػ ؟ ػٍٝ ِقّو ػٙو فٝ ثًٌَثػز : ثٍه٘ج77ً

 ثّج١ٌخ إفالي -ح. ثٌفالف١ٓ ػٍٝ ثألًثٝٝ ِْجفجس ٍٚٚع ثإلٌضَثَ

 ٚثّضموثَ ثًٌَثػٝ دجٌضؼ١ٍُ ثال٘ضّجَ -ػ. ؽو٠ور ِٚقج١ًٙ فو٠غز ًٍثػ١ز

 .ثٌن٠ٌ١ز ثٌمٕجٌٟ ٚدٕجء ثٌٌٜ ٌٟق صق١ْٓ -ه. مذٌثء

 ػٍٝ ثٌّضٌصذز ٌٕضجةؼث ِج

 ١ًٕو فٝ ثٌقٍّز ٠َّ٘ز -أ. ػ   ؟.1807َ ٌِٚ ػٍٝ ف٠ًٌَ فٍّز .1

 ِقّو همٛي -ػ. ثألٌّٜ ػٓ ثإلفٌثػ ِمجدً ثٌقٍّز ؽالء -ح. ٚثٌقّجه

 ِٕضٌٚثً  ثألّىٕو٠ًز ػٍٝ

 ػغّجْ ٚػَي صٛف١ك ثٌنو٠ٛٞ ِٛثفمز. ػ ؟ 1881َث١ًٌٕ لٌٚ فجهعز .2

 ثٌذجًٚهٜ ّجِٝ ِقّٛه ٚصؼ١١ٓ ثٌؾٙجه٠ز ٔجظٌ ًفمٝ

 ؟ 1881َّذضّذٌ 9 ٠َٛ ػجدو٠ٓ ثٌّظجٌ٘ر .3

 ٚإّٕجه ٚثٌؾ١ٔ ثألِز ِطجٌخ ػٍٝ ثٌّٛثفمز إٌٝ ثٌنو٠ٛ ثٝطٌ. ػ

 .دجٕج ٠ًجٛ ػَي دؼو جٕجد ٠ٌٕف إٌٝ ثٌٍٛثًر

 ؟. 1930َ هّضًٛ ٚٚٝغ 1923َ ٌوّضًٛ ٙولٝ إّّجػ١ً إٌغجء .4

 ٌٌٍٝٛك فؤثه ثٌٍّه فجٝطٌ( ثٌٕضجةؼ ِج) ٌٗ ثٌٌّٜٚ ثٌٖؼخ ًفٜ -. ػ

 . 1923َ هّضًٛ ٚإػجهر ثألِز ٌّطجٌخ

 ؟. ثٌٌّٜٚ ٌٍؾ١ٔ دجٌْٕذز ثٌذ٠ٌطجٔٝ ثالفضالي .5

 . إٔؾ١ٍَٜ ٝجد٠ دم١جهر ؽٕوٜ آالف ّضز ٠ضؾجٍٚ ال ؽ١ٔ أٖٔجء. ػ

 ؟.1936َ ِؼج٘ور .6

 دؼو ثألؽٕذ١ز ثإلِض١جٍثس إٌغجء - 2ػْى٠ٌجً  ٌِٚ إفضالي إٔٙجء -1. ػ

 صم٠ٛز -4.  ثألُِ ٌؼٚذز ٌِٚ إّٔٞجَ -1937َ.3ِٛٔضٌٚ ِؤصٌّ

 ػٛهر -6.ث١ٌْج١ّز ثٌّؼج٘وثس ػمو فٝ ٌِٚ ف٠ٌز -5. ثٌٌّٜٚ ثٌؾ١ٔ

 .ٌٍْٛهثْ ث٠ٌٌّٚز ثٌمٛثس

 ٌٍٖؼخ ثٌق٠ٌز إٟالق -أ إٌٝ أهٜ.  ػ ؟. 1936َ ٘ورِؼج إٌغجء .7

 ثٌفوثة١١ٓ ؽّجػجس ِٙجؽّز -ح .ثٌمٕجر فٝ ثٌذ٠ٌطج١ٔز ثٌمٛثس ٝو ٌٍٕٞجي

 ثٌفوثة١١ٓ ٌّْجػور ثٌٌٖٟز ؽٕٛه ػوه ٠ٍجهر - ؽـ. ثٌذ٠ٌطج١ٔز ٌٍّؼْىٌثس

 ٚثٌٖجَ؟ ٌِٚ فٝ ثٌٍّّٛو١ز ثٌوٌٚز ػٍٝ ثألٚي ١ٍُّ ثٌٍْطجْ ثٔضٚجً .8

 ثٌؼجٌُ مالفز ٚثٔضمجي – ٚثٌٖجَ ٌِٚ فٝ ثٌٍّّٛو١ز ثٌوٌٚز ثٔضٙجء -. ػ

 ثألٚي ١ٍُّ أػٍٓ – ثٌؼغّج١ٔز ثٌوٌٚز إٌٝ ٚث١ٌْج١ّز ثٌو١ٕ٠ز ثإلّالِٝ

 ِْضمٍز هٌٚز ِٓ ٌِٚ صقٛي – ث٠ٌٌٖف١ٓ ٌٍق١ٌِٓ ثٌٛف١و ثٌقجِٝ ٔفْٗ

 .ػغّج١ٔز ٚال٠ز ِؾٌه إٌٝ

  ؟ ٌِٚ فىُ ػٍٝ ِقّو ٌض١ٌٛز ثإلٔؾ١ٍَ ِؼجًٝز .9

. ّج١ٌٔٛه ٚال٠ز إٌٝ ٌٕمٍٗ ثٌؼغّجٔٝ ثٌٍْطجْ ػٍٝ ثٌٞغ٠ -1دـ لجِش. ػ

 .1807َ ٌنٍؼٗ ف٠ًٌَ فٍّز إًّجي -2

 ثٌىذ١ٌ؟ ده ػٍٝ ٝو ثٌؼغّجٔٝ ٌٍٍْطجْ ثٌو٘خ أدٛ ده ِقّو ثٔق١جٍ .10

 .ثالّضمال١ٌز ثٌىذ١ٌ ده ػٍٝ فٌوز فًٖ. ػ

 ٚال٠ز ٌِٚ ػٛهر. ػ ثالّضمال١ٌز؟ ثٌىذ١ٌ ده ػٍٝ فٌوز فًٖ .11

 .ثٌو٘خ أدٛ ده ِقّو ثٌذٍو ١ٕل فىُ صقش ػغّج١ٔز

 ثٌمٛثس و١ٍذٌ ٘جؽُ – ثٌّؼج٘ور فٍٖش. ػ َ؟1800 ثٌؼ٠ٌٔ ِؼج٘ور .12

 . ثٌمجٌ٘ر دومٌٛٙج ّّـ أْ دؼو ثٌؼغّج١ٔز

 . ثٌمو٠ُ ثٌٌّٜٚ ثٌضج٠ًل ػٍٝ ثٌضؼٌف. ػ  ؟ ١ًٕو فؾٌ ثوضٖجف .13
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  ؟ 1827َ ػجَ ثٌذق٠ٌز ٔفج٠ًٓ ِؼٌوز .14

 . ثٌٌّٜٚ ثألّطٛي ٚصقط١ُ ٌؾ١ٔث ٠َّ٘ز. ػ

 . ثٌٍّّٛوٝ ثألّطٛي ٚصقط١ُ ٠َّ٘ز ؟ 1509َ ثٌذق٠ٌز ه٠ٛ ِؼٌوز .15

 ؟ ثٌٍْطز ػٍٝ ثٌّْضٌّ ثٌّّج١ٌه ٌٙثع .16

 .ثٌؼغّج١١ٔٓ أِجَ ٠َّ٘ٚضُٙ ٌٍّج١ٌه ثٌؼْى٠ٌز ثٌمٛر إٝؼجف. ػ 

  ؟ 1811َ ِجًُ ثٌمٍؼز ِيدقز .17

 . ٌِٚ دقىُ ٔفٌهٚث ثٌّّج١ٌه مطٌ ِٓ ػٍٝ ِقّو صنٍ٘. ػ 

 ؟ 1798َ ثألٌٚٝ ثٌمجٌ٘ر عًٛر .18

 ثٌضؾجً ػٍٝ مجٙز ثٌغٌثِجس فٌٛ – ٚثٌغٛثً ثأل٘جٌٝ ِٓ وغ١ٌ إػوثَ. ػ

 .ثٌمجٌ٘ر صق١ٚٓ فٝ ثٌٌٖٚع –.  ٚثٌؼٍّجء

 ِٓ ث٠ٌَّو فٌٛ -ح.   دٛالق فٝ صو١ٌِ -أ.  ػ ؟ ثٌغج١ٔز ثٌمجٌ٘ر عًٛر .19

 . ثألِٛثي ِٚٚجهًر ثٌٌٞثةخ

 َ؟1498 ثٌٚجٌـ ثٌٌؽجء ًأُ ٠ٌٟك ثوضٖجف .20

 ثٌضؾجًر ٚصوً٘ٛ. ثلضٚجهٜ ٚصوً٘ٛ ِج١ٌز ألٍِجس ثٌّّج١ٌه هٌٚز صؼٌٛ. ػ

 .ثٌؼغّجٔٝ ثٌؼٌٚ أعٕجء ٌٌّٚ ثٌنجًؽ١ز

 ثٌؾ١ٔ ثْٔقجح ٌضأ١ِٓ ثألًٚٚد١ز ثٌمٜٛ ِغ ػٍٝ ِقّو ِفجٚٝجس .21

 ٓد١ ثٌؼاللز صٛصٌ -ح ه١ٌٚجً  ٌِٚ ِىجٔز ػٍٛ أـ. ػ ؟ ثًٌّٛر ِٓ ثٌٌّٜٚ

 ػٍٝ ِقّو ٌوٜ ثالٔفٚجي فىٌر ّٔٛ. ػ ثٌؼغّجٔٝ ٚثٌٍْطجْ ػٍٝ ِقّو

  ثٌّنضٍطز؟ ٌٍٍٛثًر ث١ٌٕٟٛز ثٌقٌوز ٚؽٙضٙج ثٌضٝ ثالٔضمجهثس .22

 دـ إّّجػ١ً ثٌنو٠ٛٞ ل١جَ. ػ 

 1879َأد٠ًٌ ٌَِّٛ إٙوثً -ح. ثٌٍٛثًر ػٓ ثألؽٕذ١١ٓ ث٠ٌ٠ٌٍٛٓ إلٚجء. أ

 .ث١ٌٕٟٛز ثالةقز ٌـ ٟذمجً  ثٌو٠ْٛ دض٠ْٛز

  ثٌّنضٍطز؟ ثٌّقجوُ إٖٔجء .23

 . ثٌٌّٜٚ ثٌض٠ٌٖؼٝ ثٌمٞجء ٍّطز فٝ ثألؽجٔخ ثٌمٞجر صومً. ػ

  ؟ ثٌم١ٍٕٚز ثٌّقجوُ إٖٔجء .24

 .ثٌنجًػ فٝ إال صْضأٔف ال أفىجِٙج ألْ فمٛلُٙ ػٓ ث١٠ٌٌّٚٓ صٕجٍي. ػ

  ؟ 1923َ هّضًٛ ٙوًٚ .25

  ٚدجٌضجٌٝ ثألغٍذ١ز ػٍٝ ثٌٛفو فَح ٚفٚٛي ػجِز إٔضنجدجس إؽٌثء. ػ

 أٚي ثفضضجؿ -ح. ٠1924َٕج٠ٌ دٌٌّج١ٔز ٍٚثًر أٚي ٍغٍٛي ّؼو ٕىً -أ

 . 1924َ ِجًُ ٌِٜٚ دٌٌّجْ

 َ؟1798 أغْطِ فٝ ثٌذق٠ٌز ل١ٌ أدٝ ِؼٌوز .26

 ٌِٚ ٌْٛثفً ثٌذ٠ٌطجٔٝ ثألّطٛي فٚجً -ح.  ثٌفٌْٔٝ ثألّطٛي صقط١ُ -أ

 ثِوثهثس ِٓ ٍّزثٌق فٌِجْ -ػ –.ثٌنجًؽ١ز ثٌضؾجًر فٌوز صٛلف. ثٌّٖج١ٌز

 . ٌِٚ هثمً ِقجٌْٙٚ أُٔٙ ثٌؾٕٛه ٕؼًٛ. ه.  ٌٙج فٌْٔج

  ؟ ثٌؼٌد١ز ثٌؾ٠ٌَر فٝ ػٍٝ ِقّو فٌٚح .27

 . ثٌؼٌد١ز ثٌؾ٠ٌَر ػٍٝ" ػٍٝ ِقّو"  ١ّطٌر إٌٝ أهٜ. ػ

 ث١ٌٛٔجْ؟ داله فٝ ػٍٝ ِقّو فٌٚح .28

 ثألّطٛي ٚصقط١ُ ثٌؾ١ٔ ٠َّ٘ز -ح. ٌِٚ ٌٛال٠ز و٠ٌش ؽ٠ٌَر ُٝ -أ

 . ه١ٌٚجً  ٌِٚ ِىجٔز ػٍٛ -ػ. ٜثٌٌّٚ

  1906َ ػجَ هٖٔٛثٜ دقجهعز وجًِ ِٚطفٝ ثٌَػ١ُ صٕو٠و .29

 .؟(ثٌذ٠ٌطجٔٝ ثالفضالي ٝو وجًِ ِٚطفٝ وفجؿ)

 .ث١ٌٕٟٛز ثٌقٌوز إٕضوثه -ح . وٌٌِٚ ثًٌٍٛه ثّضمجٌز -أ

 ؟ 1517َ ث٠ٌٌوث١ٔز ِؼٌوز فٝ دجٜ ِٟٛجْ . ٠َّ٘ز30

 هٌٚز ثٔضٙجء -ػ. ثٌمجٌ٘ر ؼغّج١١ٔٓثٌ همٛي  -ح. ثٌؼغّج١١ٔٓ ثٔضٚجً -أ

 ػغّج١ٔز ٚال٠ز ٌِٚ ٚأٙذقش ثٌّّج١ٌه

 

 فٝ ػىج ؽٕٛه ِمجِٚز ٕور إٌٝ أهٜ. ػ  ؟ 1799َ ثٌذ٠ٌٖز ٠جفج ِيدقز .31

 ثٌؾَثً دجٕج أفّو دم١جهر ِو٠ٕضُٙ ػٓ ثٌوفجع

 دـ ثٌذ٠ٌطج١ٔز ثٌقىِٛز ل١جَ. ػ ؟ 1919َ عًٛر ل١جَ .32

 ٍغٍٛي ّؼو ػٓ ثإلفٌثػ -ح. ثٌٍٕذٝ ؾٌٕثيثٌ ٚصؼ١١ٓ ٚٔؾش ث١ٌٌْ ػَي -أ

 .ثٌٍٚـ ِؤصٌّ ٌقًٞٛ دجٌْفٌ ٌٗ ٚثٌّْجؿ

   ؟.1904َ ػجَ ٚد٠ٌطج١ٔج فٌْٔج د١ٓ ثٌٛهٜ ثالصفجق .33

 . وجًِ ٌّٚطفٝ صأ٠و٘ج ػٓ فٌْٔج صنٍٝ. ػ

 ؟ ثٌؾ١ٔ صى٠ٛٓ فٝ دج١٠ٌٌّٚٓ ػٍٝ ِقّو ثّضؼجٔز .34

 ثألٚثٌِ إٟجػز -ح.    ثٌضو٠ًخ فٝ ثالٔضظجَ -أ:    فٝ  وفجةضُٙ أعذضٛث.  ػ 

 . ثٌنجًؽ١ز ثٌمضجي ١ِجه٠ٓ - ؽـ.    ثٌؼْى٠ٌز

. ثٌْٛهثْ ؽٕٛح إٌٝ ٌِٚ ٔفٛى ثِضوثه -أ  ؟.ٌٍْٛهثْ ػٍٝ ِقّو ُٝ .35

 .  ث١ًٌٕ ِٕجدغ ثوضٖجف  - ؽـ.  ثٌنٌَٟٛ ِو٠ٕز إٖٔجء -ح

 ٌِٚ؟ فٝ ٚثٌغمجف١ز ثٌفى٠ٌز ثٌق١جر ثٌؼغّج١ٔز ثٌوٌٚز إّ٘جي .36

 ٚصوً٘ٛ ثألٌٍ٘ ِىجٔز ٚإ٘ضَثٍ ٚثٌغمجف١ز ثٌفى٠ٌز ثٌق١جر ٚصنٍف ؽّٛه. ػ

 ٚثٌٖؼٛىر ثٌوؽً ٚثٔضٌٖ ثٌؾًٙ ٕٚجع ثألهد١ز ثٌق١جر

  ؟ ثٌؼٌد١ز ثٌؾ٠ٌَر ٕذٗ فٝ ػٍٝ ِقّو فٌٚح .37

 .ثٌؼٌد١ز ثٌؾ٠ٌَر ٕذٗ ػٍٝ ِقّو ١ّطٌر. ػ

 زِؼٌَٚ ٚال٠ز أٙذقش. ػ ثٌذاله؟ ػٍٝ ثٌؼغّج١ْٔٛ فٌٝٙج ثٌضٝ ثٌؼٌَز .38

 .أًٚٚدج فٝ ثٌقو٠غز ثٌقٞج٠ًز ثٌّؤعٌثس ػٓ

 ؟.ثٌٌّٜٚ ٌٍؾ١ٔ  ثٌؼجَ ثٌمجةو ّضجن ٌٝ ث١ٌٌْ ثغض١جي .39

 ثٌؾ١ٔ ّقخ ِٕٙج ِطجٌخ ػور ٍٟٚخ ٌٍقىِٛز إٔيثًثً  ثٌٍٕذٝ ثًٌٍٛه صمو٠ُ. ػ

 صأٌفش –. ٚثّضمجٌش ثٌّطجٌخ ٍغٍٛي ّؼو ٍٚثًر ًفٞش –. ثٌْٛهثْ ِٓ

 . ثٌذ٠ٌطج١ٔز ثٌّطجٌخ ذٍشل ٚثٌضٝ دجٕج ٠ًٍٛ دٌةجّز ٍٚثًر

  ؟ 1942َ فذٌث٠ٌ 4 فجهط .40

 . فمذً ثٌٕقجُ ِٚطفٝ ػٍٝ ثٌٍٛثًر ٚػٌٛ ثإلٔيثً فجًٚق ثٌٍّه لذٛي. ػ

 ؟ ث٠ٌِْٛ لٕجر ثِض١جٍ ِو ٌِٖٚع ف٠ٌو ِقّو ِؼجًٝز .41

 ثٌؼ١ِّٛز ٚثٌؾّؼ١ز ثٌمٛث١ٔٓ ًٕٜٛ ِؾٍِ هػٛر ػٍٝ ثٌقىِٛز إؽذجً.ػ

 .ثٌٌّٖٚع ٌٌفٜ أهٜ ِّج ثٌٌٖوز ٍٟخ ٌّٕجلٖز

  ؟ 1921َ و١ٌٍْٚ/  ػوٌٝ ِفجٚٝجس فًٖ .42

 . ؽو٠ور فىِٛز صٖى١ً ث١ٌْجّز ًؽجي ًفٜ -ح. ٠ىٓ ػوٌٝ ثّضمجٌز -أ. ػ

  ؟.1922َ فذٌث28ٌ٠ ص٠ٌٚـ إٙوثً .43

 -ؽـ. ثٌنجًؽ١ز ٍٚثًر أُػ١وس -ح.  ٌِٚ ػٍٝ ٍِىجً  ٔفْٗ فؤثه ثٌٍّه أػٍٓ. ػ

  1923َ هّضًٛ إلػوثه ػٞٛثً  30 ِٓ ٌؾٕز عٌٚس ػذوثٌنجٌك ٍٚثًر ٕىٍش

  ؟ 1882َ ّذضّذٌ ثٌىذ١ٌ ثٌضً ِؼٌوز .44

 .الفضالٌٙج ثٌمجٌ٘ر إٌٝ ثٌذ٠ٌطج١ٔز ثٌمٛثس ثصؾجٖ – ثٌٌّٜٚ ثٌؾ١ٔ ٠َّ٘ز. ػ

 إٝؼجف. ػ  ؟ ػٌثدٝ ػ١ٚجْ دئػالْ ًِٕٖٛثً  ثٌؼغّجٔٝ ثٌٍْطجْ إٙوثً .45

 .ثٌىذ١ٌ ثٌضً فٝ ٠َّضُٙ٘ فٝ ّذذجً  وجْ ِّج ث١٠ٌٌّٚٓ ٌٍّمجص١ٍٓ ثٌّؼ٠ٕٛز ثٌٌٚؿ

  ؟ ث٠ٌِْٛ لٕجر ألٌِ دجٌْٕذز ٌؼٌثدٝ ه١ٍ٠ْذِ م١جٔز .46

 .ثالّّجػ١ٍ١ز ٚثفضٍش ث٠ٌِْٛ ٌمٕجر ثٌذ٠ٌطج١ٔز ثٌمٛثس همٛي. ػ

 ثٌمٛثس ٚٙٛي. ػ؟ 1839َ – 1831َ ثٌٖجَ فٝ ػٍٝ ِقّو فٌٚح .47

 .ثٌٖجَ داله فٝ ثٌٌّٜٚ ثٌٕفٛى ثِضوثه -ح. ثٌفٌثس ٚأػجٌٝ ثٌٖجَ إٌٝ ث٠ٌٌّٚز

  َ؟1858 ػجَ ثٌْؼ١و٠ز ثٌالةقز دجٕج ّؼ١و إٙوثً .48

   ثًٌَثػ١ز ثألًٛ ص٠ًٛظ فٝ ثٌقك ٌٍفالؿ ؽؼٍش - ػ

 

 ث٢ص١ز ثٌؼذجًر ٙقز ػٍٝ هًٌ

 ثٌالةقز أٙوً - أ   ف١ظ .دجٕج؟ ّؼ١و ػٙو فٝ ًٍثػ١ز ٔٙٞز فوٚط .1

 . ثًٌَثػ١ز ثألًٛ ص٠ًٛظ فٝ ثٌقك ٌٍفالؿ ؽؼٍش ٚثٌضٝ ثٌْؼ١و٠ز

 .ٚثًٌَثػز ثٌٌٜ دقجؽز ٌضفٝ ثٌّقّٛه٠ز صٌػز دضط١ٌٙ ث٘ضُ - ح 

 َ ؟1919 عًٛر مالي ثٌٌّٜٚ ثٌٖؼخ ٚػٕجٌٙ فتجس ؽ١ّغ صٛفوس .2

 .ثٌٌّٜٚ ثٌٖؼخ ٟٛثةف ؽ١ّغ ف١ٙج إٔضٌن ف١ظ

 ثٌمٜٛ ٚدٕجء صٖى١ً فٝ ثاللضٚجه٠ز ػٍٝ ِقّو ١ّجّز أعٌس .3

 ثإلؽضّجػ١ز ثٌطذمجس دؼٜ ٚإمضفش صوً٘ٛس ف١ظ  ٌِٚ؟ فٝ ثالؽضّجػ١ز

 أٌّر ٚظًٙٛ فجوّز و١ٙتز ثٌّّج١ٌه إمضفجء ِغً أمٌٜ ٟذمجس ٚظٌٙس

 ٚظًٙٛ ثٌؼٍّجء ِٚىجٔز ٔفٛى ٚصٞجةً ثٌضٌو١ز ثٌؼٕجٌٙ ٚدؼٜ ػٍٝ ِقّو

 ٚصوً٘ٛ ثٌٕٚجػز ٚػّجي إؽضّجػ١ز و١ٙتز ثٌذوٚ ٚظًٙٛ ثألػ١جْ ٟذمز

 .ٚٚوالةُٙ ثألؽجٔخ ثٌضؾجً ٚظًٙٛ ثٌضؾجً ٟذمز

 ثٌؼ١ٛح؟ ِٓ ٠نً ٌُ ٌٚىٕٗ ثٌَّث٠ج ِٓ ثٌؼو٠و 1923َ ػجَ ٌوّضًٛ وجْ.4

. ثٌٍْطجس ِٚوً ٘ٝ ثألِز أْ صم٠ٌٌ فٝ مطٛر وجْ -1: ثٌَّث٠ج ف١ظ* 

 ؽ١ّغ د١ٓ ثٌّْجٚثر ِذوأ لًٌ -3.ثٌّطٍك ٌٍقىُ ٔٙج٠ز ٚٝغ -2

 .ثٌؼجِز ثٌق٠ٌجس ثفضٌثَ ِغ ٚثٌٛثؽذجس ثٌقمٛق فٝ ث١٠ٌٌّٚٓ

 ثٌض٠ٌٖؼ١ز ثٌٍْطض١ٓ ٖصؾج ٚثّؼز ٍّطجس ٌٍٍّه أػطٝ:  ثٌؼ١ٛح

 .ثٌذٌٌّجْ فً فمٗ ِٓ فىجْ ٚثٌضٕف١ي٠ز

 ٌٌّٚ ؟ ثٌىجًِ ثالّضمالي ٠قمك ٌُ 1922َ فذٌث28ٌ٠ ص٠ٌٚـ .5

 ثٌّٛثٙالس صأ١ِٓ -1ٚ٘ٝ ثألًدؼز دجٌضقفظجس د٠ٌطج١ٔج إفضفجظ ف١ظ. ػ

 صومً أٚ إػضوثء أٜ ٝو ٌِٚ ػٓ ثٌوفجع -2. ٌِٚ فٝ ثٌذ٠ٌطج١ٔز

 فٝ ثٌٛٝغ إّضٌّث -4. ٚثألل١ٍجس ثألؽٕذ١ز ثٌّٚجٌـ فّج٠ز -3.أؽٕذٝ

 .٘ٛ وّج ثٌْٛهثْ

 ٌِٚ؟ ػٍٝ ثألعٌ ٚػ١ّمز ثٌّوٜ دؼ١ور آعجًثً  ثٌف١ٌْٔز ثٌقٍّز ٌؼٍّجء .6

 ثٌذق٠ٌٓ ص١ًٙٛ ٌِٖٚع ٚٚٝغ ١ًٕو فؾٌ ًٍِٛ فه ِٓ صّىٕٛث ف١ظ

 .ٌِٚ ٚٙف وضجح ٚصأ١ٌف

  ٌِٚ؟ ػٓ ثٌف١ٌْٔز ثٌقٍّز ٚؽالء فًٖ فٝ وذ١ٌثً  هًٚثً  إلٔؾٍضٌث وجْ .7

 ٚويٌه ثٌذق٠ٌز ل١ٌ أدٝ ِٛلؼز فٝ ثٌفٌْٔٝ ثالّطٛي دئغٌثق لجِش ف١ظ

 فٝ ثٌذ٠ٌطجٔٝ دجألّطٛي همٌٛٙج عُ ػىج ؽٕٛه دؾجٔخ ثٌٛلٛف

 . ثٌف١١ٌْٔٓ إلمٌثػ ثٌؼغّج١ٔز ثٌمٛثس ِٚؼٙج 1801َفذٌث٠ٌ

 ؟ 1882َ ثٌذ٠ٌطجٔٝ ثإلفضالي ػمخ ٌِٚ فٝ ثٌضؼ١ٍُ صوً٘ٛ .8

 ل١ٍٍز فتز فٝ ٚفٌٖٚ ٌِصفؼز دٌّٚٚفجس ٍٗٚؽؼ ثٌضؼ١ٍُ أًّ٘ ف١ظ

 .ثٌقى١ِٛز ٌٍّٚجٌـ ِٛظف١١ٓ ٌضن٠ٌؼ

 ؟ ِٕٙج ٌٍضنٍ٘ ّؼٝ ٌيٌه ثٌٖؼذ١ز ثٌَػجِز لٛر ػٍٝ ِقّو أهًن .9

 فٌٝضٙج ثٌضٝ ٚثٌم١ٛه ثٌقىُ ص١ٌٛٗ فٝ ثٌٖؼذ١ز ثٌَػجِز هًٚ أهًن ف١ظ

 ِٕٙج ٌٍضنٍ٘ ثٌّٕجّخ ثٌٛلش ٌضٌلخ ّؼٝ ٌيٌه ثٌقىُ لذٌٛٗ ػٕو ػ١ٍٗ

 ثٌضنٍ٘ عُ 1809ٌَو١ِجٟ ٔف١ٗ عُ ثألٌٕثف ٔمجدز ِٓ ِىٌَ ػٌّ دنٍغ

 ثٌَػّجء دجلٝ ِٓ

 ؟ فم١م١ز ػ١ٍّز ٔٙٞز إّّجػ١ً ثٌنو٠ٛ ػٙو فٝ ٌِٚ ٕٙوس .10

 ٚهثً ثٌٌٙو ٚهثً ثٌّنضٍفز ثٌّوثًُ ٚأٖٔأ ثٌّوثًُ ه٠ٛثْ أػجه ف١ظ

 . 1875َ ثٌؾغٌثف١ز ٚثٌؾّؼ١ز ثٌىضخ

 ؟ ث١٠ٌٌّٚٓ ػٕو ثٌم١ِٛز ثٌٌٚؿ ّٔٛ فٝ ثٌف١ٌْٔز ثٌقٍّز أعٌس. 11

 ٚثألًٚثؿ ٚثٌْالؿ دجٌّجي دالهُ٘ ػٓ فوثفؼٛث ثٌم١ِٛز ثٌٌٚؿ أ٠مظش ف١ظ

 .دجٌق٠ٌز ثٌقٍّز مٌٚػ دؼو ٚصّْىٛث
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 ؟ وذٌٜ ػٌّث١ٔز ٔٙٞز إّّجػ١ً ثٌنو٠ٛ ػٙو فٝ ٌِٚ ٕٙوس .12

 دٕجء -ح(  ػجدو٠ٓ لٌٚ)ِغً ٚثٌٌْث٠جس ثٌمًٚٛ ِٓ ثٌؼو٠و دذٕجء لجَ - أ

 .ث٠ٌٌّٚز ثألٚدٌث هثً دٕجء -ؽـ. ثٌىذجًٜ

 إىث ٠قوط ِجىث

 ؟.م٠ف ثٌؼْى١٠ٌٓ ػٍٝ ثٌف١ٌْٔز ثٌقٍّز إلضٌٚس. 1

 ص١ًٙٛ ٌِٖٚع ٚ ٌِٚ ٚٙف وضجح:  ِغً ػ١ٍّز ٔضجةؼ ٌٍقٍّز ٠ىٓ ٌُ

 . ١ًٕو فؾٌ ًٍِٛ فه ٚ ثٌذق٠ٌٓ

    ؟(ثٌمو٠ّز ث٠ٌٌّٚز ثٌىضجدز) ١ًٕو فؾٌ ًٍِٛ فه ٠ضُ ٌُ. 2

 .ثٌمو٠ّز ث٠ٌٌّٚز ثٌقٞجًر ِؼٌفز ػوَ. ػ 

 ثٌؾ١ٔ ثْٔقجح ٌضأ١ِٓ ثألًٚٚد١ز ثٌمٜٛ ِغ ػٍٝ ِقّو ٠ضفجٚٛ ٌُ. 3

 ثًٌّٛر ؟ ِٓ ثٌٌّٜٚ

  - ٚثٌٍْطجْ ػٍٝ ِقّو د١ٓ ثٌؼاللجس صضٛصٌ ٌُ – ه١ٌٚجً  ٌِٚ ِىجٔز صٌصفغ ٌُ

  َ؟1798 ػجَ ل١ٌثٌذق٠ٌز أدٝ ِؼٌوز فٝ ثٌفٌْٔٝ ثألّطٛي صقط١ُ ٠ضُ ٌُ.4

 ِٓ ثٌقٍّز إِوثهس لطغ -2 ثٌّٖج١ٌز ٌِٚ ّٛثفً ِقجٌٙر -1 ٠ضُ ٌُ

 . ثٌنجًؽ١ز ثٌضؾجًر صٛلف -3 فٌْٔج

 ثٌؼغّجٔٝ ٚثٌٍْطجْ ػٍٝ ِقّو د١ٓ ثٌٌٚثع فٝ أًٚٚدج هٚي صضومً ٌُ. 5

 ٠ْٚضمً ػٍٝ ِقّو ػٍٝ 1840َ ٌٕوْ ِؼج٘ور فٌٛ ٠ضُ ٌُ .1840َ ػجَ

 .ثٌؼٌد١ز ٚثٌؾ٠ٌَر ثٌٖجَ إػجهر ٚػوَ ثٌؼغّجٔٝ ثٌٍْطجْ ػٓ

 صضٛثٟأ ٌُ) ؟ 1882َ ػجَ ث٠ٌِْٛ لٕجر فٝ ثٌّالفز دضؼط١ً ػٌثدٝ لجَ. 6

 ؟(٠طج١ٔجدٌ ِغ ث٠ٌِْٛ لٕجر إهثًر

 . ث٠ٌِْٛ لٕجر ٠ٌٟك ػٓ ٌِٚ إفضالي ِٓ ثٌذ٠ٌطج١ٔز ثٌمٛثس صضّىٓ ٌُ

 ٌٌٍٖوز ٠ٚذـ ؟ ث٠ٌِْٛ لٕجر ثِض١جٍ ِو ٌِٖٚع ف٠ٌو ِقّو ٠مجَٚ ٌُ. 7

 ٌِٚ فٝ ثألؽٕذٝ ثٌضومً ٚثٍه٠جه ثمٌٜ ّٕز 40 ٌّور ثٌذمجء فٝ ثٌقك

 ٚ٘جِز ِضٕٛػز أّتٍز

 .ػٍٟ ِقّو ػٙو ٚفٝ ، ّجٔٝثٌؼغ ثٌؼٙو فٝ ٌِٚ فٝ ثًٌَثػز د١ٓ لجًْ -

 إّ٘جي[   ثٌٍّضََ ظٍُ-ثٌفالؿ ػٍٝ ثٌٌٞثةخ وغٌر] ٌـ صوً٘ٛس:  ثٌؼغّجٔٝ* 

 . ثٌٌٜ ٌٖتْٛ ثٌقىجَ

 -ثٌفالف١ٓ ػٍٝ ثألًثٝٝ ٚص٠ٍٛغ ثإلٌضَثَ إٌغجء] ٌـ ٔٙٞش:  ػٍٝ ِقّو* 

  – ثًٌَثػٝ دجٌضؼ١ٍُ ثإل٘ضّجَ – ؽو٠ور غالس إهمجي -فو٠غز أّج١ٌخ إفالي

 [ ثٌن٠ٌ١ز ثٌمٕجٌٟ ٚإٖٔجء ثٌٌٜ قٌٟ صق١ْٓ

 ثإلفضالي صقش ٚثٌٕٚجػز ػٍٝ ِقّو ػٙو فٝ ثٌٕٚجػز د١ٓ لجًْ -

 .ثٌذ٠ٌطجٔٝ

 ٚؽّغ ثٌّٚجٔغ دذٕجء لجَ ف١ظ صموِش:  ػٍٝ ِقّو ػٙو فٝ ثٌٕٚجػز*

 دجٌنذٌثس ٚثّضؼجْ  ٕٙجػ١ز ِوثًُ دّغجدز فأٙذقش دٙج ٌٍؼًّ ثٌٚذ١ز

 ٚصٌؽّز ثٌقو٠غز ثٌٕٚجػز فْٕٛ ّزٌوًث ٌٍنجًػ ثٌذؼغجس ٚأًًّ ثألؽٕذ١ز

 .دٙج ثٌنجٙز ثٌىضخ

 دض٠ْٛك ثٌٕٚجػز ثإلفضالي فجًح:  ثٌذ٠ٌطجٔٝ ثإلفضالي صقش ثٌٕٚجػز*

 .ث٠ٌٌّٚز ثٌْٛق فٝ ٚثألؽٕذ١ز ثٌذ٠ٌطج١ٔز ثٌّٕضؾجس

 ّذضّذٌ ِظجٌ٘ر فٝ ػٌثدٝ دٙج ٟجٌخ ثٌضٝ ٚثألِز ثٌؾ١ٔ ِطجٌخ أُ٘ -

 ٔٛثح ِؾٍِ صٖى١ً -2.ضذورثٌّْ دجٕج ٠ًجٛ ٍٚثًر ػَي -1 .1881َ

 .ؽٕوٜ أٌف 18ٌـ ثٌؾ١ٔ ػوه ٠ٍجهر -3.ثألًٚٚدٝ ثٌْٕك ػٍٝ

 

 

 

 

 

 ثإلٔؾ١ٍَٜ ثالّضؼّجً ِقجًدز فٝ وجًِ ِٚطفٝ ديٌٙج ثٌضٝ ثٌؾٙٛه ِج -

 ؟ مجًؽ١جً  ٚ  هثم١ٍجً 

 ثٌّطجٌذز -3.  ث١ٌٕٟٛز ٌٍٛفور ثٌوػٛر -2.  ث١ٌأُ ًِػٛث هفغ -1هثم١ٍجً  

1907َ.6ثٌٟٕٛٝ ثٌقَح صأ١ِّ -1900َ.5ثٌٍٛثء ؽ٠ٌور صأ١ِّ -4.دجٌوّضًٛ

 .1908َ ث٠ٌٌّٚز ثٌؾجِؼز دئٖٔجء ثٌضؼ١ٍُ ٌٌٕٖ دجٌوػٛر ثال٘ضّجَ

 فٝ ٌِٚ دقك فٌْٔج مجٙز ثألًٚٚدٝ ثٌؼجَ ثٌٌأٜ صؼ٠ٌف  -1:  مجًؽ١جً 

 ثٌذ٠ٌطجٔٝ دجالفضالي ٌٍضٕو٠و 1906َهٖٔٛثٜ فجط غاليثّض -2. ثالّضمالي

 فٝ ثٌغٕجةٝ ثٌقىُ ثصفجل١ز ٌٌفٜ ثٌوػٛر -4.   ثٌمّؼ١ز ١ّٚجّضٗ

 1899َثٌْٛهثْ

 ثالفضالي ٚؽٛه ٚفضٌر ثّّجػ١ً ثٌنو٠ٛ فىُ أعٕجء ثٌضؼ١ٍُ أفٛثي د١ٓ لجًْ -

 .ثٌذ٠ٌطجٔٝ

 ٚأٖٔأ وثًُثٌّ ه٠ٛثْ فأػجه دجٌضؼ١ٍُ إ٘ضُ:إّّجػ١ً ػٙو فٝ ثٌضؼ١ٍُ  

 .  أٔٛثػٙج دّنضٍف ثٌّوثًُ

 ٌِصفؼز دٌّٚٚفجس ٚؽؼٍٗ ثٌٍضؼ١ٍُ أًّ٘:ثالفضالي ػٙو فٝ ثٌضؼ١ٍُ  

 ثٌقىِٛز فٝ ٌٍؼًّ ِٛظف١ٓ دٙوف ل١ٍٍز فتز فٝ ٚفٌٖٚ

 : د١ٓ ثٌؼاللز ِج

 .ثألٌٚٝ ثٌمجٌ٘ر عًٛر ٚ ثٌذق٠ٌز ل١ٌ أدٝ ِٛلؼز. 1

 مجٙز ثٌٌٞثةخ د١ٍْٛٔج فٌٛ أْ ثٌذق٠ٌز ل١ٌ أدٝ ِٛلؼز ٔضجةؼ ِٓ وجْ

 .1798َ ثوضٛدٌ ثألٌٚٝ ثٌمجٌ٘ر عًٛر ٌم١جَ ّذذجً  ىٌه فىجْ ثٌضؾجً ػٍٝ

 ألٍِجس ثٌّّج١ٌه هٌٚز ٚصؼٌٛ ثٌٚجٌـ، ثٌٌؽجء ًأُ ٠ٌٟك ثوضٖجف. 2

 صقٛي إٌٝ أهٜ ثٌٚجٌـ ثٌٌؽجء ًأُ ٠ٌٟك ثوضٖجف . ٚثلضٚجه٠ز ١ّج١ّز

 ٌألٍِجس هثٌّّج١ٌ هٌٚز فضؼٌٝش ثٌذٌصغج١١ٌٓ أ٠وٜ إٌٝ ثٌضؾجًر

 . ػٍٝ ِقّو ػٙو فٝ ثٌقو٠غز ثٌوٌٚز ٚدٕجء ثٌؼْى٠ٌز، ثٌمٛر دٕجء.3

 ٌذٕجء ثألّج١ّز ثٌوػجِز ٘ٝ ثٌؼْى٠ٌز ثٌمٛر دٕجء أْ ٠ؼضذٌ ػٍٝ ِقّو وجْ

 . ٌِٚ فٝ ثٌقو٠غز ثٌوٌٚز
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